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Anotace 

Práce se věnuje obchodu s drogami v Kolumbii, zemi s největší produkcí drog na světě. Je 

zaměřena především na období drogových kartelů, které měly významný vliv na bezpečnostní 

situaci v zemi. Nejprve dochází k vysvětlení příčiny vzniku kolumbijského konfliktu, 

následně je představen kartel z Medellínu a kartel z Cali. Po jejich pádu převzal roli na kratší 

dobu kartel Norte del Valle, který se však na drogové scéně neuchytil takovým způsobem. Po 

zániku dvou významných kartelů dochází k období roztříštěnosti drogové scény. Práce se též 

krátce věnuje situaci v současnosti. V celém konfliktu hrají nezanedbatelnou roli také 

guerillové skupiny, kterým je věnována jedna kapitola. Samostatná kapitola je pak vyhrazena 

pro reflexi role USA v celém konfliktu, představení jeho úlohy v první polovině 20. století a 

následně je dán prostor k uvedení Plan Colombia. Poslední kapitolu práce tvoří vztah se státy 

v regionu v klíčovém období z pohledu obchodu s drogami, jedná se o Peru a Bolívii a 

vzhledem k významu v drogovém kšeftování je prostor věnován také Mexiku. V závěru práce 

je na základě teorie státu Roberta Rotberga zhodnoceno jakým státem Kolumbie byla ve 

druhé polovině 20. století. 

 

Annotation 

The thesis is concerned with the drug trade in Colombia, country with the largest drug 

production in the world. It is aimed especially at the age of drug cartels that used to have an 

eminent impact on the country's security situation. Firstly, it explains the main causes of the 

Colombian conflict. Afterwards, cartels from Medellín and Cali are introduced. After their 

downfall, they were shortly replaced by the Norte del Valle cartel. This cartel was however 

less successful in the drug field. After the downfall of the two important cartels, the drug field 

splintered. The thesis is briefly focused on the present situation as well. Guerilla groups also 

play a significant role in the conflict, thus one of the chapters is dedicated to them. Specific 

chapter is concerned with the reflection of the USA in the conflict - it introduces their role 

during the first half of the twentieth century as well as Plan Colombia. The last chapter 

discusses Colombia's relations with regional states in the crucial era from the view of drug 

trade. These states are specifically Peru, Bolivia and Mexico. The end of the thesis evaluates 

what kind of a state Colombia was in the second half of the twentieth century according to the 

Robert Rotberg's state theory. 
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Úvod 
 Kolumbie ležící v Jižní Americe je velmi specifickou zemí. Je známá pro svou 

spojitost s drogami, především kokainem. Vnitřní ozbrojený konflikt sužuje tuto zemi již déle 

než 50 let. Celý konflikt má své zárodky v první polovině 20. století, kdy docházelo ke 

sporům mezi liberální a konzervativní stranou. Brzy se k tomuto problému připojil také 

obchod s drogami, konkrétně hovoříme o 60. letech 20. století, kdy Kolumbie začíná pěstovat 

a vyvážet marihuanu. Jelikož však producenti marihuany později zjistili, že obchodem 

s kokainem své zisky ještě znásobí, přesunuli svou pozornost především k němu. V 80. a 

první polovině 90. let převzaly vládu nad obchodem s drogami, kterou si drží dodnes, jak 

v Kolumbii, tak i na světě dva kartely z měst Medellín a Cali. Díky svým vybudovaným 

konexím a úplatkům výrazně ovlivňovaly veřejný i politický život, uchylovaly se však též i 

k únosům, teroristickým útokům na civilní obyvatelstvo a vraždám. Jejich činnost skončila 

v roce 1995, což je označováno za konec jedné drogové éry.  

Druhá na ni však hned navázala, jelikož se na kolumbijském trhu etabloval kartel 

Norte del Valle. Jeho působnost nebyla příliš dlouhá. V současné době je přístup obchodníků 

s drogami takový, že se snaží být ,,neviditelní“ a vystupují jako obchodníci a manažeři. 

V celém konfliktu hrají svou roli také guerillové skupiny. Díky jejich působnosti není pro 

vládní složky Kolumbie jednoduché zemi spravovat, protože kromě obchodu s drogami musí 

řešit i jejich časté útoky. Nejvýznamnějšími organizacemi, se kterými se potýká, jsou FARC- 

EP a ELN. Jedná se o levicová marxistická uskupení bojující proti nerovnosti v kolumbijské 

společnosti. Proti nim v 90. letech vzniklo seskupení AUC- pravicové paramilitantní 

jednotky, které si za hlavní cíl kladly zabíjení levicových extremistů a civilistů, kteří na ně 

byli napojení. Především levicově orientované guerilly se také zapojily do obchodu 

s drogami. Důležitou roli v kolumbijském konfliktu sehrávaly také Spojené státy, mezi jejichž 

nejznámější počiny patří především Plan Colombia z přelomu tisíciletí, v rámci kterého USA 

poskytly Kolumbii výraznou finanční pomoc na transformaci. 

 Celá má práce je rozdělena do tří částí. V první části na základě výkladu profesora 

Rotberga teoreticky definuji formy státu, což je klíčové pro závěrečné posouzení, jakým 

státem Kolumbie v druhé polovině 20. století byla. Také zde velmi stručně mluvím o kokainu 

a obchodu s ním.  

Druhá a klíčová část je věnována samotné Kolumbii. Nejprve krátce představuji 

zárodek celého konfliktu, poté již analyzuji období drogových kartelů. Jedná se především o 

80. a 90. léta, kdy kolumbijská vláda měla s kartely největší potíže, následně reflektuji období 

po zániku kartelů z Medellínu a Cali. Fungování státu také ovlivňovaly guerillové skupiny, 

které se v Kolumbii formovaly od 60. let, jedná se především o jednotky FARC a ELN, na 

přechodnou dobu také M-19. Tato uskupení ovlivňovala bezpečnost v zemi pomocí únosů, 

teroru a vražd.  

Třetí část práce se nejprve zaměřuje na dva sousední státy, Peru a Bolívii, které měly 

s Kolumbií určitou spojitost. Na poli obchodu s drogami s ní totiž nejprve spolupracovaly. 

Popisuji zde vývoj těchto dvou států a později se zaměřuji také na Mexiko, které je pro 

obchod s drogami také důležité. Poté už reflektuji roli Spojených států, které se 

v kolumbijském konfliktu v průběhu historie více či méně angažovaly. Představuji jejich 
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úlohu v první polovině 20. století a v závěru celé práce se věnuji především jejich pomoci 

formou Plan Colombia, který byl pro tamní ekonomickou situaci klíčový. 

Hlavním motivem pro výběr tohoto tématu pro mne bylo, že česká média se tomuto 

státu ani regionu příliš nevěnují a nevěnovaly se ani v době, kdy bylo téma vysoce aktuální. 

Také v rámci bakalářského studia není věnován příliš velký prostor latinskoamerickým 

státům, což spolu s mým zájmem o státy, kde probíhají občanské nepokoje, hrozí 

bezpečnostní rizika, případně bují separatistické tendence a vznikají hnutí požadující 

samostatnost, bylo hlavním motivem pro výběr tohoto tématu. Posledním faktorem, na 

základě kterého jsem se pro toto téma rozhodl, bylo i to, že jsem chtěl poznat historii a stav 

domácí politiky země, která mi imponuje v jiných odvětvích. 

Práce má bohužel i řadu limitů. Největším limitem je má neznalost španělského 

jazyka, díky které v některých otázkách nejde reflektovat hlouběji pohled kolumbijské strany 

a autorů, kteří o zkoumaném tématu referovali ve španělštině. Přesto je v práci využito 

některých českých a především pak anglických zdrojů, které mohou kolumbijský konflikt pro 

potřeby mé bakalářské práce zcela postihnout. Mezi hlavní prameny řadím především Roberta 

Rortberga a jeho When States Fail: Causes and Consequences, které bude klíčové pro 

závěrečné určení mezi jaké státy lze Kolumbii zařadit a také dílo Roberta Filipponeho The 

Medellin Cartel: Why We Can't Win the Drug War. Další důležité informace jsem pak 

získával studiem speciálně zaměřených internetových serverů, jmenovat lze například InSight 

Crime věnující se vyšetřování a analýze organizované trestné činnosti. V současné době 

pokračují vyšetřování a snahy o vyřešení problému obchodu s drogami, který je i stále velmi 

aktuální, poněvadž jeho produkce a distribuce i nadále stoupají. I toto však dodává práci 

aktuálnost a je zde poskytnut prostor k tomu, aby na ni bylo navázáno a pokračovalo se 

v dalším výzkumu. 

Pro svou bakalářskou práci jsem si zvolil metodu případové studie. V první části práce 

se zabývám analýzou boje kolumbijské vlády s drogovými kartely. Na tu pak navazuji tím, že 

se věnuji také boji s guerillovými skupinami, které částečně funkci drogových kartelů 

převzaly. Druhá část práce je věnována analýze Peru a Bolívii, které byly z hlediska obchodu 

s drogami pro Kolumbii nejdůležitější a Spojeným státům a jejich Plan Colombia. Hlavní 

výzkumnou otázkou, na kterou bych na konci své práce rád dostal odpověď je Lze Kolumbii 

považovat v druhé polovině 20. století za failed state tak, jak ho vymezil Rotberg? Jejím 

prostřednictvím nahrazuji původně zamýšlený cíl získat odpověď na výzkumnou otázku Jak 

se projevuje obchod s drogami v bezpečnostní situaci v Kolumbii , jelikož takto stanovená 

výzkumná otázka je až příliš široká a při hlubším poznání tématu jsem dospěl k názoru, že na 

nově formulovanou výzkumnou otázku získám konkrétní a jasnou odpověď. Původně 

zamýšlenou sekundární otázku Jakým způsobem ovlivňuje obchod s drogami vztahy mezi 

Kolumbií a státy v regionu jsem se rozhodl změnit a věnuji se pouze analýze Peru a Bolívie, 

které měly s Kolumbií v rámci obchodu s drogami nejvíce společného. 
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1. Teorie státu dle Roberta I. Rotberga1 
 Moderním státem je dnes myšleno takové zřízení, ve kterém existuje centralizovaná a 

efektivní vláda. Je suverénní jak na mezinárodním poli, tak ve vnitřní politice, kde spravuje 

své území, na němž zajišťuje především bezpečnost a pořádek a nastoluje vládu práva.2 Je 

tedy stabilní a schopný čelit vnitřním i vnějším tlakům. Také je v něm umožněna otevřená 

politická soutěž, rovné podmínky a hlavně je kladen důraz na dodržování lidských práv. 

Garantuje přítomnost a dostupnost zdravotní péče, škol a vzdělávacích systémů a také bývá 

odpovědný za existenci dopravní infrastruktury (tyto služby mohou být také privatizovány a 

zajišťovány soukromým sektorem). Bankovní systém bývá zpravidla zastoupen centrální 

bankou.3 Takové státy profesor Rotberg označuje jako silné státy (strong states). Vlivem 

událostí především druhé poloviny 20. století však státy ne vždy fungovaly tak, jak by měly. 

O takových státech hovoříme jako o slabých (weak), selhávajících (failing či failed) nebo 

zhroucených (collapsed), což závisí na míře jejich vnitřního selhání v plnění klasických 

funkcí státu a jejich nestability. Za selhávající stát však rozhodně nelze označit takový, který 

nesplňuje jedno kritérium, například pokud je v zemi přítomno násilí, nemůžeme ji hned 

označit za selhávající a stejně tak stát bez násilných konfliktů ještě neznačí, že je silným 

státem.   

 U slabých států je jejich slabost zapříčiněna zpravidla nějakým omezením. Může se 

jednat o nějaké geografické, případně ekonomické nebo jde o silný stát, který je na 

přechodnou dobu oslaben z důvodu vnitřních útoků či určitého vnitřního nepřátelství mezi 

dvěma stranami. Typickým problémem těchto států je etnický, náboženský nebo jiný konflikt, 

který však zatím nepřerostl v násilí.4 Zvyšuje se také městská kriminalita a kvalita škol a 

zdravotní péče začíná v menších městech upadat. V těchto státech roste míra korupce, ale 

zpravidla bývá dodržováno právo. Jako zvláštní typ uvádí Rotberg Severní Koreu. U té 

poukazuje na bezpečnost, silného vůdce a tvrdý postoj k odpůrcům, zároveň však zmiňuje 

velmi slabou úroveň politické participace a kultury.5 

                                                             
1 Americký profesor, nar. 1935, věnující se vnitrostátním konfliktům, jejich předcházení a řešení na Harvardské 
univerzitě 
2 GOTBERG, Robert I. The Failure and Collapse of Nation-States: Breakdown, Prevention and Repair. In: 
GOTBERG, Robert I. When States Fail: Causes and Consequences [online]. Princeton- Oxford: Princeton 
University Press, 2004, s. 3 [cit. 2018-05-08]. ISBN 0-691-11671-7. Dostupné z: 
http://www.columbia.edu/itc/journalism/stille/Politics%20Fall%202007/Readings%20--%20Weeks%201-
5/Rotberg%20--%20failed%20states.pdf 
3 GOTBERG, Robert I. State Failure and State Weakness in a Time of Terror. Failed States, Collapsed States, 
Weak States: Causes and Indicators [online]. Cambridge- Massachusetts: World Peace Foundation, 2003, s. 3 
[cit. 2018-05-08]. ISBN 0-8157-7574-1. Dostupné z: 
https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/statefailureandstateweaknessinatimeofterror.pdf 
4 GOTBERG, Robert I. The Failure and Collapse of Nation-States: Breakdown, Prevention and Repair. In: 
GOTBERG, Robert I. When States Fail: Causes and Consequences [online]. Princeton- Oxford: Princeton 
University Press, 2004, s. 4 [cit. 2018-05-08]. ISBN 0-691-11671-7. Dostupné z: 
http://www.columbia.edu/itc/journalism/stille/Politics%20Fall%202007/Readings%20--%20Weeks%201-
5/Rotberg%20--%20failed%20states.pdf 
5 GOTBERG, Robert I. The Failure and Collapse of Nation-States: Breakdown, Prevention and Repair. In: 
GOTBERG, Robert I. When States Fail: Causes and Consequences [online]. Princeton- Oxford: Princeton 
University Press, 2004, s. 5 [cit. 2018-05-08]. ISBN 0-691-11671-7. Dostupné z: 
http://www.columbia.edu/itc/journalism/stille/Politics%20Fall%202007/Readings%20--%20Weeks%201-
5/Rotberg%20--%20failed%20states.pdf 
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 Hlavním rysem selhávajícího státu je nízká úroveň bezpečnosti. Ozbrojené složky 

státu bojují proti jedné či více povstaleckým skupinám. Kořeny těchto bojů nacházíme 

v etnických, náboženských nebo jazykových rozdílech. Začíná upadat ekonomika, pro kterou 

je typický nástup inflace a také ji nahrazuje ilegální obchodování a organizovaný zločin. 

Úpadek postihuje i sociální služby, ve kterých se naplno rozrůstá korupce. K dalším projevům 

patří například zpožďování výplat učitelům či lékařům nebo nedostatečné školní a lékařské 

vybavení, včetně nedostatku léčiv. Přestává fungovat státní aparát a vláda práva, nelze se 

spolehnout na jurisdikci ani exekutivu, jedinou složkou, která je do určité míry funkční, 

zůstává armáda. Právě toto neefektivní fungování a neschopnost takovému vývoji zabránit je 

důvodem toho, že dochází k ozbrojeným bojům. V periferních oblastech stát ztrácí kontrolu 

nad tímto územím a na vzestupu jsou zde separatistická hnutí s myšlenkami na odtržení a 

založení vlastního státu.6 K takovému stavu dochází tehdy, když členové těchto hnutí 

získávají pocit, že vládní činitelé pracují především ve svém zájmu a ne v  zájmu celého státu. 

Dochází též k nárůstu násilí, a to i vzhledem k civilnímu obyvatelstvu. Občané takového státu 

zpravidla hledají bezpečnost u vůdců skupin, protože jim na rozdíl od státu mohou zajistit 

alespoň určitou míru bezpečnosti. V některých případech můžou být projevy upadajícího státu 

doplněny také klimatickými katastrofami a hladomorem.7 

 Zhroucený stát definuje profesor Rotberg jako výjimečný a extrémní stav 

selhávajícího státu. Neexistuje v něm bezpečnost, platí zde pouze právo silnějšího, což je 

podepřeno nulovou přítomností politických autorit. Nestátní aktéři, kteří zpravidla přispěli ke 

zhroucení státu, přebírají kontrolu nad územím a vytvářejí svůj vlastní obranný aparát a 

obranné mechanismy, sankcionují trh a další obchodní dohody. Tento celek, který na tomto 

oslabeném území může vzniknout, je obvykle nelegitimní a neuznaný mezinárodním 

společenstvím a označujeme ho jako kvazi- stát.8 Dochází k pádu ekonomie, která je 

nahrazena obchodováním se zbraněmi a drogami. Násilí a nedodržování lidských práv  stav 

zhroucení potvrzuje a hlavním úsilím občanů se stává snaha o přežití. Také tento stav však 

není trvalým termínem a posun ke schůdnějším variantám je klidně možný, stejně jako ze 

stabilního státu se může stát například rozpadající. Tato označení tedy nejsou nikdy konečná, 

zářným příkladem států jsou například Libanon nebo Nigérie, které se ze stavu zhroucení 

dokázaly dostat mezi slabé státy. 

                                                             
6 GOTBERG, Robert I. The Failure and Collapse of Nation-States: Breakdown, Prevention and Repair. In: 
GOTBERG, Robert I. When States Fail: Causes and Consequences [online]. Princeton- Oxford: Princeton 
University Press, 2004, s. 6 [cit. 2018-05-08]. ISBN 0-691-11671-7. Dostupné z: 
http://www.columbia.edu/itc/journalism/stille/Politics%20Fall%202007/Readings%20--%20Weeks%201-
5/Rotberg%20--%20failed%20states.pdf 
7 GOTBERG, Robert I. The Failure and Collapse of Nation-States: Breakdown, Prevention and Repair. In: 
GOTBERG, Robert I. When States Fail: Causes and Consequences [online]. Princeton- Oxford: Princeton 
University Press, 2004, s. 9 [cit. 2018-05-08]. ISBN 0-691-11671-7. Dostupné z: 
http://www.columbia.edu/itc/journalism/stille/Politics%20Fall%202007/Readings%20--%20Weeks%201-
5/Rotberg%20--%20failed%20states.pdf 
8 GOTBERG, Robert I. The Failure and Collapse of Nation-States: Breakdown, Prevention and Repair. In: 
GOTBERG, Robert I. When States Fail: Causes and Consequences [online]. Princeton- Oxford: Princeton 
University Press, 2004, s. 10 [cit. 2018-05-08]. ISBN 0-691-11671-7. Dostupné z: 
http://www.columbia.edu/itc/journalism/stille/Politics%20Fall%202007/Readings%20--%20Weeks%201-
5/Rotberg%20--%20failed%20states.pdf 
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2. Obchod s drogami 

2.1 Koka 
 Přesný název pro tuto rostlinu je Rudodřev koka nebo také Kokainovník pravý. Jde o 

keřovitou rostlinu a je tisíce let stará. Její výskyt je datován již od období indiánů. Tito 

coqueros9 u sebe často nosili váčky s listy koky, což se v latinskoamerickém regionu udrželo 

až do současnosti. Simon Trinidad10 při rozhovoru s D. Streatfieldem uvádí, že zpočátku 

s kokou nebyl žádný problém. Místní cocaleros11 nebyli žádnými zločinci, koka se zde 

pěstovala již v dávné historii před Kolumbem místními indiány. Po celou dobu to patřilo 

k jejich kultuře, ovšem v 80. letech vinou rostoucí poptávky na světovém trhu např. v USA 

nebo Asii se začala tato plodina zneužívat.12 Nejrozšířenější je dnes na území Jižní Ameriky, 

jelikož jsou zde pro ni nejvhodnější podmínky. Obsah kokainu v koce totiž roste s narůstající 

nadmořskou výškou, což je i důvodem toho, proč se pěstuje na andských svazích, kde se 

nadmořská výška pohybuje mezi 450 a 1800 metry nad mořem.13 Kromě výroby kokainu se z 

ní také připravují čaje, které působí na žaludeční obtíže, v Jižní Americe ji pak používají na 

prakticky veškeré řešení zdravotních problémů. 

2.2 Kokain 
 Jedná se o tvrdou a nelegální syntetickou drogu. Jeho účinky mají jen krátkodobé 

trvání (v rozmezí 60-90minut) a navozuje pocit sebedůvěry, sebejistoty nebo pocit silné 

euforie. Dopadem může být například ztráta sebekontroly a také podněcuje agresi. Jeho užití 

znamená zátěž pro celý organismus, především však pro srdce, kdy může docházet 

k tachykardii, potažmo pak k srdečním arytmiím. Lze ho užívat hned několika způsoby, 

nejčastěji se šňupe ve formě bílého prášku, ovšem může se brát i ve formě tablet, případně 

nitrožilně. Je také možné ho kouřit a to ve formě cenově dostupnějšího cracku. Využíval se 

také v medicíně, například v očním lékařství či při některých chirurgických zákrocích. Při 

předávkování se kokainem zpravidla dochází ke kolapsu dýchacího ústrojí nebo selhání srdce. 

Od 60. let minulého století se pak začíná s touto drogou obchodovat ve velkém, což se snažila 

regulovat Jednotná úmluva o omamných látkách z roku 1961. Ta požadovala po signujících 

zemích, aby rekreační užívání kokainu bylo posuzováno jako zločin. 

2.2.1 Obchod s kokainem 
Dominantní byla v této oblasti od počátku Latinská Amerika. Jednak to bylo dáno 

historicky, ale také díky podmínkám, jaké zde panují. Klíčovými zeměmi pro obchodníky 

s kokainem se v druhé polovině 20. století stala Bolívie a Peru. Na území těchto dvou států se 

koka pěstovala ve velkém množství na obrovských plantážích. V 70. a 80. letech 20. století se 

do popředí dostává Kolumbie, která nakonec nebyla schopná uspokojit poptávku a byla 

nucena využívat i koková pole zmíněných zemí. Jelikož však ani v jedné z nich nebyla 

potřebná infrastruktura, bylo nutné sklizenou koku převážet do Kolumbie, kde se 

zpracovávala v laboratořích určených na výrobu kokainu. Až koncem 20. století se 

                                                             
9 Ten, kdo žvýká listy koky 
10 Bývalý vysoce postavený člen FARC, zatčen v roce 2004 v Ekvádoru 
11 Označení pro místní, kteří pěstují koku 
12STREATFIELD, Dominic. Kokain: Neautorizovaný životopis. 1. vyd. Praha: BB art, 2003, s. 449. ISBN 80-7257-
957-6. 
13STREATFIELD, Dominic. Kokain: Neautorizovaný životopis. 1. vyd. Praha: BB art, 2003, s. 15. ISBN 80-7257-957-
6. 



7 

 

z Kolumbie stává velmoc v pěstování koky. Ačkoliv na počátku 21. století docházelo 

k poklesu míry vypěstované koky v Kolumbii, v období od roku 2005 do roku 2013 poklesla 

téměř o polovinu z 86 000 hektarů na 48 000 (viz obrázek č. 1), od roku 2014 naopak začala 

růst a mezi léty 2015 a 2016 došlo k téměř dvojnásobnému nárůstu z 96 000 hektarů na 

necelých 150 000.14 Ačkoliv dle studie OSN došlo také ke zvýšení výroby kokainu o 35%  

(viz obrázek č.2), tak pozitivní zprávou je nicméně fakt, že míra zadržení kokainu byla o 49% 

vyšší. Mezi země, které mají v současnosti největší problém s pašováním a obchodováním 

s kokainem, patří dlouhodobě USA, Mexiko, ale jedná se i o státy v  Evropě, do které proudí 

především přes Španělsko, Portugalsko či Nizozemsko a poptávka v poslední době stoupá též 

v Číně a Austrálii. 

Obrázek č. 1: Množství vypěstované koky (ha) 

 

Zdroj: UNODC. World Drug Report 2017: Global illicit cultivation of coca bush, 

2005- 2015 (hectares), 2016 

Obrázek č. 2: Množství vyrobeného kokainu (v tunách) 

 

                                                             
14United Nations Office of Drugs and Crime. New UNODC report: Coca crops in Colombia increase over 50 per 
cent in one year [online]. Vienna/ Bogota, 2017 [cit. 2018-04-26]. Dostupné z: 
https://www.unodc.org/unodc/en/press/releases/2017/July/new-unodc-report_-coca-crops-in-colombia-
increase-over-50-per-cent-in-one-year.html 
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 Zdroj: Colombia Reports. Drug Trafficking in Colombia, 2018 

3. Kolumbie 
Jedná se o stát Jižní Ameriky, který se rozprostírá na jejím severu. Právě díky její 

ideální poloze (má přístup k Tichému i Atlantickému oceánu, což je velmi výhodné pro 

distribuci kokainu) patří historicky k hlavním zájmům a spojencům Spojených států 

v Latinské Americe, které si prostřednictvím Kolumbie dlouhodobě budovaly a budují pozici 

v tomto regionu. V současnosti je Kolumbie jednoznačným a neoddiskutovatelným světovým 

hráčem číslo jedna na poli obchodu s kokainem, ať už se jedná o produkci nebo distribuci. 

Než se však zaměříme na to, jak se obchod s kokainem a jeho problematika v Kolumbii vůbec 

etabloval, je nutné se zastavit u událostí po druhé světové válce, které předznamenaly 

dlouhodobé problémy, které přetrvávaly až do roku 2016. 

3.1. Období po druhé světové válce- La Violencia 
 Kořeny tohoto problému sahají už do roku 1930. Tehdy ve volbách po dlouhé době 

vítězí liberálové nad konzervativci a prezident Enrique Herrera. Země se potýkala s 

celosvětovou hospodářskou krizí a navíc propuklo násilí mezi liberálně a konzervativně 

orientovaným obyvatelstvem. Docházelo k masakrům obyvatelstva a zapalování kostelů, 

konzervativci se zkrátka snažili udržet své pozice, nejpostiženějšími oblastmi byly především 

Boyacá a města v departmentu Santander.15 Spory mezi oběma politickými křídly 

pokračovaly a vygradovaly v roce 1948. Tehdy byl zabit kandidát liberální strany na 

prezidenta Jorge Eliecér Gaitán.16 To vyvolalo nepokoje známé jako El Bogotazo. Pro 

kolumbijskou vládu to znamenalo ztrátu moci nad celou zemí a po období nepokojů měla moc 

prakticky jen nad hlavním městem. La Violencia, v překladu Násilí, trvala celých 10 let, 

konkrétně v období 1948-1958. Tato občanská válka si nakonec vyžádala kolem 200 000 

obětí a zasáhla, ať už přímo nebo nepřímo, přinejmenším 20% Kolumbijců.17 Jejím vyústěním 

byla diktátorská vláda generála Gustava Rojase Pinilly18 v období 1953-1957, který brutálně 

potlačoval veškerou opozici.19 Z toho byla znechucená jak liberální, tak i konzervativní 

strana, a proto se její představitelé dohodli na jeho svržení a ustanovení vlády Národní fronty 

od roku 1958. Hlavním základem, na kterém stála, byla dohoda mezi konzervativci a liberály, 

že se prezidenti za obě strany budou střídat. Celá tato dohoda byla koncipována na 16 let (do 

roku 1974) a obě strany si od ní slibovaly uklidnění bezpečnostní situace v zemi a konec bojů. 

Došlo sice ke zmírnění napětí a násilí v zemi, ovšem i tak byla bezpečnostní situace nejistá. 

Prvním prezidentem byl zvolen liberál Alberto Lleras Camargo, následně vládl konzervativec 

Guillermo Léon Valencia a poté se opět vystřídali zástupci liberální a konzervativní strany.20 

                                                             
15BAILEY, Norman A. La Violencia in Colombia. Journal of Inter-American Studies [online]. Cambridge University, 
1967, 9(4), s. 564- 565 [cit. 2018-04-27]. Dostupné z: http://www.jstor.org/stable/164860 
16 Zastával několik ministerských postů (např. ministr školství) a byl také starostou Bogoty  
17BAILEY, Norman A. La Violencia in Colombia. Journal of Inter-American Studies [online]. Cambridge University, 
1967, 9(4), 562 [cit. 2018-04-27]. Dostupné z: http://www.jstor.org/stable/164860 
18 Ve vládnutí mu byl velkým vzorem Perón a jeho vláda v  Argentině, udělil guerillám amnestii 
19 VON DEN WALDE, Erna a Carmen BURBANO. Violence in Colombia: A Timeline. Nacla [online]. New York, 
2007 [cit. 2018-04-25]. Dostupné z: https://nacla.org/article/violence-colombiatimeline 
20BAILEY, Norman A. La Violencia in Colombia. Journal of Inter-American Studies [online]. Cambridge University, 
1967, 9(4), s. 565- 566 [cit. 2018-04-27]. Dostupné z: http://www.jstor.org/stable/164860 
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3.2 Období drogových kartelů 
 Ještě před tím, než se v Kolumbii začalo obchodovat s kokainem, tak se obchodovalo 

s marihuanou. Vlivem protidrogové politiky USA se její pěstování přesunulo právě do 

Kolumbie. Již na konci 70. let však vinou nízké poptávky začal obchod s  marihuanou upadat a 

na jeho místo nastoupil kokain. Obchod s těmito drogami znamenal obrovský problém pro 

tamní zemědělství, jelikož místním farmářům se z finančního hlediska pěstování tradičních 

plodin rozhodně nevyplácelo.21 Díky enormním ziskům bylo také potřeba, aby byl více 

organizován a strukturován. Takto organizované a strukturované skupiny si začaly říkat 

kartely. V čele těchto kartelů stál zpravidla jeden boss, případně úzká skupina lidí, která celý 

kartel a obchod s drogami řídila. Těmto lidem se později začalo přezdívat ,,narkobaroni“. 

Jejich počátky se datují do 70. let minulého století, kdy nejprimitivnějšími způsoby (např. 

v batohu nebo po kapsách) přepravovali mále objemy kokainu do Spojených států. Na území 

Kolumbie si výsadní postavení pro obchod s kokainem vybudovaly především 2 kartely: 

jednalo se o Kartel z Cali a Medellínský kartel. Tyto dva kartely od počátku 80. let až do 

poloviny let 90. opanovaly téměř tři čtvrtiny vývozu kokainu (udává se počet mezi 60-80%).22 

3.2.1  Význam kartelu 
 Kartelem se označovala skupina, která se zabývala pěstováním, zpracováním a 

pašováním drog. Může mít různou podobu, od volných uskupení přes pouze signované 

smlouvy až k propracovaným organizovaným skupinám s jasným vedením či jedním bossem. 

Často bývaly populární mezi chudými rolníky, jelikož působily jako stimul k dosažení 

velkého bohatství. Nejlepším kartelům vyznačujícím se dobrou organizací často neuškodilo 

ani zabití vůdce kartelu, jelikož došlo k rychlé reorganizaci a nástupu nového šéfa. Kartely 

bývaly často velmi uzavřené a bylo obtížné se do nich dostat. Ke kontra operacím proti 

kartelům patřilo nasazení informátora. Pokud však byl odhalen, čekala ho krutá smrt za 

dlouhého mučení a často nebyla ušetřena smrti ani rodina.23 

3.2.2  Kartel Cali 
 Tento kartel vzniká v 70. letech 20. století, konkrétně v roce 1976 v okolí města Cali 

v departmentu Valle del Cauca. Svým fungováním byl velmi podobný kartelu z Medellínu, 

velmi se však lišily ve své podstatě. Někteří z hlavních představitelů této organizované 

skupiny se totiž angažovali v politickém a ekonomickém životě a často tedy kombinovali 

ilegální obchod s byznysem24 a také si úřady a vládní činitele nakláněli na svou stranu pomocí 

úplatků. Zneužívali proti svým oponentům také výhružky a zastrašování, nicméně za nimi 

nikdy nezůstal takový počet obětí, jaký za sebou zanechalo řádění kartelu Pabla Escobara. To 

bylo ovlivněno také tím, že do tohoto kartelu se zapojovaly především osoby s  vyšším 

                                                             
21SMOLÍKOVÁ, Soňa a Josef SMOLÍK. Aktéři kolumbijského obchodu s drogami : vývoj a proměny. In: Univerzita 
obrany [online]. vyd. 11(1). Brno, 2011 [cit. 2018-04-28]. ISSN 1802-7199. Dostupné z: 
http://www.obranaastrategie.cz/redakce/tisk.php?lanG=cs&xsekce=52327&clanek=52664& 
22SMOLÍKOVÁ, Soňa a Josef SMOLÍK. Aktéři kolumbijského obchodu s drogami : vývoj a proměny. In: Univerzita 
obrany [online]. vyd. 11(1). Brno, 2011 [cit. 2018-04-28]. ISSN 1802-7199. Dostupné z: 
http://www.obranaastrategie.cz/redakce/tisk.php?lanG=cs&xsekce=52327&clanek=52664& 
23 Kolumbijské drogové kartely. Svet mafie[online].[cit. 2018-04-25]. Dostupné z: 
http://www.svetmafie.szm.com/kol.htm 
24WILLIAMS, Phil. In Athena's Camp: Preparing for Conflict in the Information Age: TRANSNATIONAL CRIMINAL 
ORGANISATIONS AND INTERNATIONAL SECURITY [online]. vyd. 1. RAND Corporation, 1997, s. 324 [cit. 2018-04-
28]. ISBN 978-0-8330-4858-5. Dostupné z: http://www.jstor.org/stable/10.7249/mr880osd-rc.19 
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vzděláním. Hlavními zakladateli tohoto kartelu byli bratři Gilberto25 a Miguel26 Orejuela a 

José Santacruz Lodoño27, kteří byli členy menšího gangu Los Chemas. Jejich fungování bylo 

koordinované a každý měl své přesně vymezené úkoly. Zatímco Gilberto se zabýval 

dlouhodobým plánováním a strategií, jeho mladší bratr Miguel měl na starost každodenní 

chod celého kartelu. José Santacruz byl odpovědný za chod všech buněk ve Spojených 

státech.28 Zlatá léta pro tento kartel nastávají od poloviny 80. let do počátku let 90., kdy 

kolumbijská vláda zaměřila své úsilí na Pabla Escobara a kartel bratrů Orejuelových přestal 

být v centru dění. Jelikož se pomalu blížil konec kartelu z Medellínu a na jejich organizaci 

nebyla upřena taková pozornost, mohli bratři v klidu budovat později nejvýznamnější a 

největší kartel 90. let. V roce 1995 došlo k zatčení bratrů Orejuelových a Santacruz Lodoña a 

po dopadení dalších hlavních členů o rok později byla existence tohoto kartelu formálně 

ukončena.29 Vztahy s druhým kartelem nebyly úplně růžové, rozhodně se nedá mluvit o 

nějaké oblibě nebo spolupráci. Ačkoliv spolu na počátku 80. let uzavřely pár dohod (například 

dohodu o působnosti v USA- kartel z Cali měl působnost v New Yorku a Medellínský si vzal 

Miami a jih Floridy), tak již v polovině stejného desetiletí tyto dohody neplatily. Konkurent 

Cali naopak přišel s tím, že by mu měl platit část z toho, co sám vydělal. To se jim 

samozřejmě nelíbilo, pročež začali poskytovat informace vládnoucím politikům. Také 

z popudu tohoto kartelu na přelomu 80. a 90. let vzniklo uskupení Los Pepes30, které 

dopomohlo k zabití Pabla Escobara. 

3.2.3  Medellínský kartel 
 Tato organizovaná skupina zahájila svou činnost kolem roku 1980-81 ve městě 

Medellín. Již od 70. let však spolupracovali někteří jeho členové, např. Pablo Escobar s  otcem 

bratrů Ochoových. V jeho čele stáli Pablo Emilio Escobar Gaviria31, José Gonzalo Rodríguez 

Gacha, Carlos Lehder a bratři Ochoovi- Jorge Luis, Juan David a Fabio. Vládl tvrdou rukou, 

nebyly mu cizí únosy ani vraždy, čímž se lišil od ostatních organizací obchodujících 

s kokainem. Vyznačoval se též velkou provázaností, dostat se do této organizace bylo téměř 

nemožné, jelikož fungovala na bázi rodinných vazeb, případně velmi blízkých přátelských 

kontaktů. Pro celý kartel platil striktní zákaz jakéhokoliv užívání drog. Právě v souvislosti 

s tímto kartelem bývá období jeho vlády mezi léty 1983- 1993 označováno jako 

narkoteroristické. Jeho působnost se však nevztahuje jen a pouze k obchodu s drogami. Pod 

vedením Pabla Escobara se povedlo z Medellínského kartelu vybudovat organizaci, která byla 

schopná ovlivnit chod celého státu. Díky finančním ziskům plynoucím z obchodu s kokainem 

(na základě zkušenosti Lehdera z USA začali používat letadla pro převoz kokainu, což bylo 

v té době něco jiného, než zaběhnuté trasy skrze Střední Ameriku32) se jim povedlo prosadit 

                                                             
25 Vydán v roce 2004 do USA, kde si odpykává 30 let odnětí svobody v  Severní Karolíně 
26 Vydán v roce 2005, stejný trest jako bratr dohodou za nestíhání ostatních rodinných příslušníků  
27 Zemřel v roce 1996 
28DEA. The Drug Enforcement Administration (DEA) 1990-1994. DEA [online]. [cit. 2018-04-28]. Dostupné 
z:https://www.dea.gov/about/history/1990-1994%20p%2067-76.pdf 
29DEA. The Drug Enforcement Administration (DEA) 1994-1998. DEA [online]. [cit. 2018-04-28]. Dostupné z: 
https://www.dea.gov/about/history/1994-1998%20p%2076-91.pdf 
30Perseguidos por Pablo Escobar- Lidé na pronásledování Pabla Escobara 
31 Označován za kokainového krále, díky obchodu s kokainem se stal jedním z nejbohatších lidí na planetě- 
v roce 1983 byl jeho majetek odhadnut na 2 miliardy dolarů, na počátku 90. let šlo už o 30 miliard  
32FILIPPONE, Robert. The Medellin Cartel: Why We Can't Win the Drug War. Studies in Conflict & Terrorism 
[online]. 1994, 17(4), s. 324 [cit. 2018-04-29]. Dostupné z: 
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se do politického a mediálního života nebo také do světa mezinárodního bankovnictví. Měli 

též své soukromé ozbrojené složky. Tento kartel dokonce najímal prostřednictvím izraelské 

společnosti britské a izraelské žoldáky, kteří měli školit obranné a bezpečnostní složky tohoto 

kartelu.33 

Idea vůdců měla tři pilíře: snažili se být kolumbijskými nacionalisty- stavěli se do role 

občanských lídrů a bojovníků za pokrok. Jedním z jejich argumentů se staly peníze získané 

z obchodu s kokainem, které dle nich podporovaly rozvoj země a nízkou nezaměstnanost. 

V tom měli částečnou pravdu. Z utržených zisků Pablo Escobar investoval do místních 

podniků a škol, podporoval finančně mládež, církev i seniory a nechal postavit 200 domovů 

pro chudé.34 Mezi obyvatelstvem se z toho důvodu těšil veliké podpoře a ochraně před 

tamními úřady, které pro ně naopak dle jejich mínění neudělaly nic. Míra popularity ho 

dokonce vynesla v roce 1982 ve volbách do kolumbijského parlamentu. Druhým pilířem 

kartelu bylo udržení status quo- pro pokračování výnosného období a prosperujícího obchodu 

bylo důležité, aby se k významným pozicím nedostaly levicové guerillové skupiny v čele 

s FARC.35 Třetím a poměrně významným pro celé další působení tohoto kartelu byl pilíř 

zamířený proti USA. Spojené státy byly z logiky věci největším nepřítelem všech 

organizovaných skupin a kartelů, protože se prostřednictvím protidrogové politiky snažily o 

rozbití obchodu s drogami a postavení všech vůdců před americký soud. Karteloví vůdci 

sázeli především na to, že kolumbijská vláda neuznává vydávání do USA a extradice je brána 

jako anti vlastenecké zaprodávání se s imperiálními Spojenými státy. Představitelé kartelů ji 

taky brali jako své ponížení, jelikož se sami cítili jako byznysmeni, zatímco extradice by 

z nich činila kriminálníky, za které se oni rozhodně nepovažovali.36 Před vydáním do USA se 

snažili chránit všemi dostupnými prostředky, proto docházelo zcela běžně ke korupci 

jednotlivých úředníků i vládních činitelů. 

Zatímco ve Spojených státech probíhalo důkladné vyšetřování  obchodu s drogami a 

snahy o dopadení vůdců kartelů, vystavěl Medellínský kartel v roce 1983 největší továrnu na 

výrobu kokainu na světě jménem Tranquilandia. Jednalo se o obrovský komplex 14 

laboratoří, ve kterých byl dostatečný zdroj vody i elektrické energie a také ubytovny. Každý 

měsíc tento komplex produkoval až 3,5 tuny kokainu.37 Kolumbijská vláda v roce 1991 

referovala o tom, že se jí podařilo zlikvidovat zhruba 290 laboratoří produkující kokain. 

V roce 1984 se pak poprvé povedlo kolumbijským a americkým složkám proniknout do 

                                                                                                                                                                                              
http://web.b.ebscohost.com.ezproxy.is.cuni.cz/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=6&sid=5ad22fe7-86e9-4098-
9f95-678c8000ef8c%40sessionmgr102 
33  WILLIAMS, Phil. In Athena's Camp: Preparing for Conflict in the Information Age: TRANSNATIONAL CRIMINAL 
ORGANISATIONS AND INTERNATIONAL SECURITY [online]. vyd. 1. RAND Corporation, 1997, s. 323 [cit. 2018-04-
28]. ISBN 978-0-8330-4858-5. Dostupné z: http://www.jstor.org/stable/10.7249/mr880osd-rc.19 
34 Kolumbie: Království drog a násilí. 100+1[online]. 2013 [cit. 2018-04-29]. Dostupné 
z:https://www.stoplusjednicka.cz/kolumbie-kralovstvi-drog-nasili 
35FILIPPONE, Robert. The Medellin Cartel: Why We Can't Win the Drug War. Studies in Conflict & Terrorism 
[online]. 1994, 17(4), s. 326 [cit. 2018-04-29]. Dostupné z: 
http://web.b.ebscohost.com.ezproxy.is.cuni.cz/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=6&sid=5ad22fe7-86e9-4098-
9f95-678c8000ef8c%40sessionmgr102 
36FILIPPONE, Robert. The Medellin Cartel: Why We Can't Win the Drug War. Studies in Conflict & Terrorism 
[online]. 1994, 17(4), s. 327 [cit. 2018-04-29]. Dostupné z: 
http://web.b.ebscohost.com.ezproxy.is.cuni.cz/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=6&sid=5ad22fe7-86e9-4098-
9f95-678c8000ef8c%40sessionmgr102 
37 Kolumbie: Království drog a násilí. 100+1[online]. 2013 [cit. 2018-04-29]. Dostupné 
z:https://www.stoplusjednicka.cz/kolumbie-kralovstvi-drog-nasili 



12 

 

laboratorního komplexu a přinést tak zprávu o míře produkce kokainu medellínským 

kartelem.38 Policie zabavila několik letadel, která byla určena k transportu kokainu přímo do 

Ameriky, případně na bahamský ostrov Norman Clay, odkud pak byl distribuován do celého 

světa. Dále zabavila veškeré chemické vybavení a především 14 tun kokainu, který vysypala 

do vody. Z tohoto důvodu utekli všichni šéfové (kromě Lehdera) do Panamy a začali 

vyjednávat s prezidentem Betancurem39. Požadovali záruky, že pokud se vrátí do Kolumbie, 

tak nebudou pronásledováni ani vydáni ke stíhání do jiné země (USA). Na oplátku se zavázali 

k úhradě veškerých dluhů, které v té době země měla. V té době šlo o částku 13 miliard 

dolarů.40 To už byl ve funkci ministra spravedlnosti Rodrigo Bonilla. Ten zastával tvrdý a 

rozhodný přístup ke kartelu a k Escobarovi samotnému. Vláda začala ve spolupráci 

s americkými úřady odhalovat podnikání Escobara a celého jeho kartelu. To jim samozřejmě 

nevyhovovalo, a proto nechal Escobar Bonillu zavraždit. Reakce prezidenta Betancura byla 

rychlá.  

Ještě v roce 1984 vyhlásil válku organizovanému zločinu a zamítl návrh vůdců 

kartelu. Naopak nechal vydat několik méně významných členů kartelu do USA. Od té doby se 

rozpoutalo Escobarovo běsnění a vraždy všech, včetně civilního obyvatelstva a nevinných 

lidí. Hned o 2 roky později rozhodl Escobar o vraždě bývalého šéfa kolumbijské protidrogové 

policie Jaime Ramireze Gomeze a šéfredaktora deníku El Espectador Guillerma Cana.41 

Reakcí vlády bylo dopadení Carlose Lehdera v roce 1987. Pomyslným vrcholkem Escobarova 

řádění se stala vražda prezidentského kandidáta Luise Carlose Galána v  roce 1989 a dalších 

dvou prezidentských kandidátů. V tomto roce byl také zastřelen jeden z vůdců kartelu José 

Gonzalo Gacha. Vliv, kterým kartel v této době disponoval, lze přirovnat k vlivu regionálních 

vlád.42 Velký obrat v bojích proti kartelu nastal po finanční pomoci ze strany USA na počátku 

90. let. Spojené státy také začaly poskytovat trénink tamním jednotkám a policistům, které 

díky změně ve strategii boje dosáhly kýžených výsledků. V roce 1991 vyhlásil Pablo Escobar 

konec násilí, čímž chtěl předejít vydání do USA. Vzdal se místní vládě společně s  bratry 

Ochoovými a nechal se zavřít do ,,vězení“, ve kterém měl pobývat 5 let. Dle dohody byl 

povinen zdržovat se v luxusním domě dle vlastního návrhu, což ovšem porušoval, navíc i 

nadále pokračoval v obchodech s kokainem. Po zveřejnění jeho honosného vězení v novinách 

ztratil i přízeň veřejnosti. Ta se proti němu otočila a Escobar musel utéct. Za spolupráce 

kolumbijských bezpečnostních složek, jednotek Los Pepes a amerických týmů Delta Force a 

Navy SEALs se podařilo Pabla Escobara zastřelit na útěku v roce 1993.  

                                                             
38FILIPPONE, Robert. The Medellin Cartel: Why We Can't Win the Drug War. Studies in Conflict & Terrorism 
[online]. 1994, 17(4), s. 330 [cit. 2018-04-29]. Dostupné z: 
http://web.b.ebscohost.com.ezproxy.is.cuni.cz/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=6&sid=5ad22fe7-86e9-4098-
9f95-678c8000ef8c%40sessionmgr102 
39 Prezidentem v období 1982-1986, na jeho prezidentské kampani se měl podílet i Medellínský kartel  
40 Kolumbie: Království drog a násilí. 100+1[online]. 2013 [cit. 2018-04-29]. Dostupné 
z:https://www.stoplusjednicka.cz/kolumbie-kralovstvi-drog-nasili 
41FILIPPONE, Robert. The Medellin Cartel: Why We Can't Win the Drug War. Studies in Conflict & Terrorism 
[online]. 1994, 17(4), s. 340 [cit. 2018-04-29]. Dostupné z: 
http://web.b.ebscohost.com.ezproxy.is.cuni.cz/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=6&sid=5ad22fe7-86e9-4098-
9f95-678c8000ef8c%40sessionmgr102 
42SMOLÍKOVÁ, Soňa a Josef SMOLÍK. Aktéři kolumbijského obchodu s drogami : vývoj a proměny. In: Univerzita 
obrany [online]. vyd. 11(1). Brno, 2011 [cit. 2018-04-28]. ISSN 1802-7199. Dostupné z: 
http://www.obranaastrategie.cz/redakce/tisk.php?lanG=cs&xsekce=52327&clanek=52664& 
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3.2.4  Kartel Norte del Valle 
 Po porážce obou nejvýznamnějších a nejznámějších kartelů se zdálo, že obchod 

s drogami tak, jak ho známe formou kartelů, byl poražen. To ovšem zcela neplatilo, jelikož na 

scénu ve druhé polovině 90. let nastupuje skupina, která si říkala Norte del Valle. Tento kartel 

bývá označován za druhou vlnu obchodu s drogami v Kolumbii a vznikl z bývalých policistů 

a příslušníků bezpečnostních složek. Jeho největší slabinou, na kterou později i doplatil, byla 

jeho obrovská roztříštěnost, celý kartel fungoval spíš na bázi konkurujících si skupin, než jako 

kooperující celek. Nelze tedy ani jednoznačně určit, kdo stál v jeho čele, nicméně k hlavním 

představitelům patřili Orlando Henao Montoya, Wilber Varela43 či Diego Montoya Sánchez. 

Mezi nimi však panovala velká nedůvěra, Henao Montoya byl v roce 1998 zavražděn ve 

vězení, jelikož vzniklo podezření, že spolupracuje s DEA44 a vynáší o kartelu informace. O 

reorganizaci kartelu se tedy začal pokoušet Varela, jehož však začala v roce 2002 

zpochybňovat frakce kolem Sáncheze a celý kartel se začal štěpit a pomalu rozpadat (viz. 

obrázek č.3). Hlavními frakcemi se stali Los Rastrojos45 a Los Machos, kteří jsou dodnes 

aktivní pod názvem Urabeños.46 Konflikt mezi nimi si odhadem mezi léty 2003- 2004 vyžádal 

kolem 1000 obětí a do sporu se údajně zapojily i guerillové skupiny FARC a AUC. Diego 

Montoya Sánchez se dokonce dostal na listinu 10 nejhledanějších osob FBI. Dopaden byl 

v roce 2007, čímž činnost tohoto kartelu v podstatě končí a rozpadá se na několik malých 

skupin obchodujících s drogami.47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
43 Bývalý policejní agent 
44 Úřad pro potírání obchodu s drogami, založen v roce 1973 prezidentem Nixonem 
45 Mafie, která své působení rozšířila i za hranice Kolumbie do Ekvádoru a Venezuely  
46 Polovojenské hnutí, momentálně nejvýznamnější v Kolumbii, ale slábne 
47ORTEGÓN, María Elena. Norte del Valle Cartel. InSight Crime [online]. 2015 [cit. 2018-04-29]. Dostupné z: 
https://www.insightcrime.org/colombia-organized-crime-news/norte-del-valle-cartel-profile/ 
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Obrázek č. 3: Znázornění rozdělení vlivu uvnitř kartelu Norte del Valle 

 

 Zdroj: BARGENT, James. 15 Years of Blood, Vengeance: The Norte Del Valle Cartel 

Feud Continues, 2013 

3.2.5 Současné období a Los Rastrojos 
Z těch nejznámějších skupin, které vydržely až do dnešního dne, lze jmenovat 

především Los Rastrojos, která vznikla z ozbrojeného křídla Wilbera Varely. Tato skupina už 

nicméně nespadá pod označení kartel ve smyslu slova, o jakém jsme hovořili v případě Cali či 

Medellínu. Los Rastrojos se řadí spíše k paramilitantním organizacím, svou spolupráci 

prohloubila např. s ELN. Jejich hlavním konkurentem se stala skupina Urabeños, která jim 

vyhlásila válku kvůli kontrole drogového trhu v Medellínu. V roce 2008 Varela ztratil svou 

podporu a byl zabit svými podřízenými. Konkrétně se jednalo o Javiera Antonia Calle Sernu48 

a Diega Rastroja.49 Od té doby se kromě obchodování s drogami zaměřili také na vydírání a 

únosy lidí a jejich násilné vraždy.50 Moc měli rozdělenou tak, že Javier Serna spolu se svým 

bratrem kontrolovali městské oblasti a měli na starost vrahy, Diego Rastrojo se věnoval spíše 

venkovu. Na Daniela Barreru zůstalo mezinárodní obchodování. Od roku 2010 byli zřejmě 

největším zločineckým uskupením, to ovšem netrvalo příliš dlouho. V roce 2012 totiž přišel 

pád této skupiny. Jako první se sám vydal Spojeným státům Javier Serna, další měsíc byl 

                                                             
48 Původně byl asistentem Varely, on vydal příkaz na jeho zabití ve Venezuele 
49 Faktický vůdce Los Rastrojos, vydán do USA v roce 2013 a odsouzen na 30 let 
50 InSight Crime. Rastrojos. InSight Crime [online]. 2017 [cit. 2018-04-29]. Dostupné z: 
https://www.insightcrime.org/colombia-organized-crime-news/rastrojos-profile/ 
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dopaden Diego Rastrojo a na konci roku byl Daniel Barrera dopaden ve Venezuele, čímž 

existence této skupiny skončila.51 Jejím, stejně jako u Norte del Valle, hlavním odběratelem 

v obchodu s drogami byla Střední Amerika a především Mexiko, kde obchod s drogami 

zaznamenal ve 21. století obrovský boom a v současné době je to jeden z nejhlavnějších 

problémů tamní vlády. 

Novou vlnu obchodníků s drogami v Kolumbii v současné době tvoří tzv. Invisibles, 

tedy ti, kteří se nesnaží být vidět za každou cenu, což charakterizovalo např. Medellínský 

kartel, ale chtějí být naopak v co největší anonymitě. Všichni obchodníci si totiž velmi dobře 

spočítali, kam se obchod s drogami dnes ubírá. Svou pozornost věnují stále více na evropský 

trh, kde je kilogram kokainu zhruba o 10 tisíc dolarů dražší než v USA, případně na Čínu, kde 

se kilogram kokainu vyšplhá až na částku 50 000 dolarů. Pro Austrálii je pak částka ještě 

jednou tak vysoká, jako vyjde kilogram kokainu v Číně.52 Někdy též bývají označováni za již 

čtvrtou generaci. Jedná se o tytéž osoby, které se angažovaly již v období dvou zmíněných 

nejvýznamnějších kartelů, aby pak přešly do působnosti Norte del Valle, případně jednotek 

AUC. Dnes však patří k elitám sociálního a ekonomického života, jelikož se vždy dokázali 

včas distancovat od násilí, které rozhodně nebylo některým z výše zmíněných cizí.53 Jejich 

počínání se nicméně vztahuje spíše jen na místní úroveň, jelikož vládnoucí složka začala po 

podpisu mírových dohod s FARC kontrolovat rozsáhlé území dnešní Kolumbie. Pro 

budoucnost celé země bude nicméně důležité, jak k celému obchodu s drogami, ale i 

vnitrostátní bezpečnostní situaci, přistoupí jednotky ELN, se kterými se dosud nepodařilo 

vyjednat mírové dohody. 

4.  Role guerillových skupin 
Nejprve je nutné si vymezit, co pojem guerilla vůbec znamená. Toto označení je 

založeno na španělském slově guerra, které se překládá jako válka. Jedná se tedy o malou 

válku a poprvé se s tímto pojmem setkáváme při španělském odporu proti vládě Napoleona na 

počátku 19. století. Z jejího pojetí se jedná o malé skupiny rozptýlené po území téměř celého 

státu.54 Některé výklady ji připodobňují k partyzánské válce. Jejich cílem není dosažení 

vítězství v jedné rozhodující bitvě, ale snaží se spíše o dílčí bitvy, kdy využívají slabých 

stránek početně silnějšího a lépe organizovaného nepřítele. Zpravidla se jedná o menší 

skupiny a jejich cíle jsou především politického, vojenského a administrativního rázu. 

V celém konfliktu v Kolumbii bychom mohli nalézt až 5 aktérů. Hlavním aktérem byl 

samozřejmě stát, který ovšem musel řešit hned několik protivníků. Na jedné straně se snažil 

vypořádat s drogovými kartely, na straně druhé ho ohrožovaly partyzánské levicové guerilly. 

Třetí stranu zde tvořily pravicové paramilitantní jednotky, které oficiálně bojovaly proti 

guerillám, ale měly silné vazby i na kartely, protože část profitu získávaly i z obchodu 

s drogami.  

                                                             
51 Tamtéž 
52 MCDERMOTT, Jeremy. ‘The Invisibles’: Colombia’s New Generation of Drug Traffickers . InSight Crime[online]. 
2018 [cit. 2018-04-29]. Dostupné z:https://www.insightcrime.org/investigations/invisibles-colombias-new-
generation-drug-traffickers/ 
53 InSight Crime. The Colombian Mafia. InSight Crime[online]. 2017 [cit. 2018-04-29]. Dostupné 
z:https://www.insightcrime.org/colombia-organized-crime-news/the-colombian-mafia/ 
54SMOLÍKOVÁ, Soňa a Josef SMOLÍK. Aktéři kolumbijského obchodu s drogami : vývoj  a proměny. In: Univerzita 
obrany [online]. vyd. 11(1). Brno, 2011 [cit. 2018-04-28]. ISSN 1802-7199. Dostupné z: 
http://www.obranaastrategie.cz/redakce/tisk.php?lanG=cs&xsekce=52327&clanek=52664& 
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4.1 Pravicové paramilitantní skupiny 
 Pokud mluvíme o pravicových paramilitantních skupinách, pak je rozhodně řeč o 

AUC.55 Ta vzniká v roce 1996/7 jako reakce na množství únosů prováděné prostřednictvím 

FARC a ELN. Mezi hlavní strategie této skupiny patřilo především úmyslné zabíjení 

levicových extremistů, stejně jako civilistů, kteří na ně byli napojeni a mohli by jim pomáha t. 

Jejich počátky však sahají ještě více do historie. Již v období 70. a 80. let v Kolumbii bojovala 

řada venkovských organizací, z jejichž členů a také členů drogových kartelů později vznikla. 

Pro drogové kartely pracovali především bratři Castañové, kteří nejprve založili ACCU a 

z nichž Carlos Castaño později založil AUC. Do té doby však pomáhala skupina drogovým 

bossům. Rozhodně jim nebyli cizí únosy ani vraždy soudců, vládních úředníků, levicových 

intelektuálů či policistů. Dle amerických studií v celé Kolumbii porušovali lidská práva z 60% 

právě oni a podporu měli od takových lidí jako třeba José Rodriguez Gacha, jeden z šéfů 

Medellínského kartelu.56 Zaměřovali se především na útoky proti civilistům. Útočili na celé 

skupinky i jednotlivce, klíčové bylo, zda měli vazby na levicové partyzány. Na přelomu 

tisíciletí jejich jednotky čítaly okolo 12 tisíc mužů.57  

Svou činnost financovali především z příjmů z obchodu s drogami a byli také najímáni 

jako ochránci ropovodu. Ten ovšem navrtávali a kradenou ropu prodávali sami. V roce 2001 

je především kvůli stálému porušování lidských práv, mučení a masakrům zařadila většina 

mezinárodních organizací včetně EU nebo USA na listinu teroristických organizací. Spojené 

státy také měly zájem na tom, aby byli vydáni do USA k trestnímu stíhání za obchod 

s drogami a terorismus. Kolumbijská vláda je však v rámci mezí tolerovala, jelikož to byla 

jediná významnější pomoc (kromě USA) v boji s levicovými guerillami. Po nástupu vlády 

Álvara Uribeho58 započaly mírové rozhovory v roce 2003. Výměnou za nižší tresty vězení a 

imunity se drtivá většina členů vzdala zbraní a formálně ukončila svou činnost. Několik jejích 

členů přesto odmítlo dodržování míru, proto byli v roce 2008 vydáni do USA- jednalo se 

např. o jednoho z vysokých činitelů AUC Salvatore Mancusa. 

4.2 Levicové guerillové skupiny 

 Mezi tyto skupiny řadíme především FARC- EP59, ELN60 a zmíním zde také hnutí M-

19.61 

4.2.1 FARC- EP 
 Toto uskupení vzniká v roce 1964 z příznivců komunistické strany pod vedením 

Manuela Marulandy. Vzniklo na myšlence ochrany chudých venkovských rolníků a bojovalo 

proti bohatým třídám, odmítalo vliv USA (např. Plan Colombia), chtělo skoncovat se sociální, 

ekonomickou a politickou nerovností. Svou činnost soustřeďovalo spíše na venkov, kde 

                                                             
55 Spojená sebeobrana Kolumbie, v překladu Autodefensas Unidas de Colombia 
56ČERNÁ, Petra a Petr SOUKENÍK. Nestátní konflikt v Kolumbii. Sekuritaci: Studentsky portál o bezpečnosti 
[online]. 2007 [cit. 2018-04-30]. Dostupné z: http://www.sekuritaci.cz/nestatni-konflikt-v-kolumbii/ 
57 tamtéž 
58 Prezident v období 2002-2010, velký spojenec Bushe jr., společně obvinili Huga Cháveze z  podpory FARC 
59 Revoluční ozbrojené síly Kolumbie, španělsky Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del 
Pueblo 
60 Národní osvobozenecká armáda, v překladu Ejercito de Liberación Nacional 
61 Hnutí 19. dubna, Movimiento 19 de Abril 
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v jednu dobu kontrolovalo až 30% země.62 Finance na provoz své skupiny získávali její 

členové nejprve únosy cizinců a bohatých Kolumbijců a vydíráním mezinárodních společností 

na počátku 70. let. Také se zaměřili na útoky na vládní budovy a armádu. V 80. letech byli 

v oblasti ozbrojených konfliktů relativně pasivní. V roce 1984 pak podepsali mírové dohody 

s prezidentem Betancurem a snažili se prosadit v politice. Část jejich členů založila stranu 

UP63 a v roce 1986 získali ve volbách 14 míst (Senát+ Parlament), ovšem do měsíce byli 3 

z nich zavražděni a během desetiletí pak dalších 3 000 včetně prezidentského kandidáta.64 

Mírové dohody byly zrušeny poté, co jednotky FARC v roce 1987 napadly vládní vojenské 

jednotky v džungli. Obchod s drogami je zprvu moc nelákal, byl totiž v rozporu s jejich 

marxistickým myšlením, považovali ho za znak amerického imperialismu. Především 

z finančních důvodů si počátkem 80. let uvědomili, že pro ně bude obchod s  drogami přece 

jen výhodný.65 V 90. letech a na přelomu století už výnos z obchodu s drogami tvořil téměř 

polovinu jejich příjmů. Kromě pěstování a obchodu s kokainem také vybírali celní poplatky- 

tzv. gramaje za pěstování, produkci a pašování koky a kokainu na území, které guerilla 

kontrolovala. Po pádu drogových kartelů pak převzali obchod s drogami a majetek plynoucí 

z něj odhadovalo americké ministerstvo zahraničí až do výše 300 milionů dolarů ročně.66  

Ve druhé polovině 90. let útočily  FARC především na kolumbijské armádní a 

policejní základny, například v roce 1998 zaútočily na základny v Miraflores nebo El Billar 

v Caquetě. Reakcí kolumbijské vlády bylo stažení se z těchto venkovských oblastí namísto 

toho, aby zde armádní a policejní jednotky bránily vládou kontrolované území. Díky tomu se 

území kontrolované FARC i nadále zvětšovalo. Na počátku 21. století se pak kromě obchodu 

s drogami vrátily také k únosům, nejznámější případ je datován do roku 2002, kdy unesli 

prezidentskou kandidátku Ingrid Betancourt a právničku Claru Rojas, které byly zachráněny 

až v roce 2008. Mezi vládou a FARC probíhalo několikrát mírové jednání , ovšem vždy byly 

neúspěšné. V polovině 80. let se například vyvíjely mírové rozhovory dobrým směrem pod 

vedením prezidenta Betancurta, ale hromadné vraždění členů UP tyto mírové rozhovory 

ukončilo. Průlom nastal až v roce 2016, kdy zástupci FARC v čele s Rodrigem Londonem a 

vládní činitelé zastoupení prezidentem Santosem podepsali mírové dohody v Havaně. Ty byly 

dány ke schválení také do občanského referenda, které je však těsnou většinou odmítlo. 

Konflikt trvající od roku 1964 tak byl ukončen. Vyžádal si přes 200 000 obětí a 7 milionů 

uprchlíků z Kolumbie. I přesto mír momentálně trvá, FARC se transformovaly do politické 

strany, ale ve volbách v březnu 2018 výsledkově propadly, získaly pouze 0,2% hlasů do 

sněmovny a 0,35% do Senátu. Vítězem se staly strany, které mír kritizují, proto je klidně 

možné, že ozbrojený střet vypukne nanovo. Země ovšem momentálně stojí před 

                                                             
62ČERNÁ, Petra a Petr SOUKENÍK. Nestátní konflikt v Kolumbii. Sekuritaci: Studentsky portál o bezpečnosti 
[online]. 2007 [cit. 2018-04-30]. Dostupné z: http://www.sekuritaci.cz/nestatni-konflikt-v-kolumbii/ 
63 Vlastenecká unie- Unión Patriótica 
64 VON DEN WALDE, Erna a Carmen BURBANO. Violence in Colombia: A Timeline. Nacla [online]. New York, 
2007 [cit. 2018-04-25]. Dostupné z: https://nacla.org/article/violence-colombiatimeline 
65SMOLÍKOVÁ, Soňa a Josef SMOLÍK. Aktéři kolumbijského obchodu s drogami : vývoj a proměny. In: Univerzita 
obrany [online]. vyd. 11(1). Brno, 2011 [cit. 2018-04-28]. ISSN 1802-7199. Dostupné z: 
http://www.obranaastrategie.cz/redakce/tisk.php?lanG=cs&xsekce=52327&clanek=52664& 
66ČERNÁ, Petra a Petr SOUKENÍK. Nestátní konflikt v Kolumbii. Sekuritaci: Studentsky portál o bezpečnosti 
[online]. 2007 [cit. 2018-04-30]. Dostupné z: http://www.sekuritaci.cz/nestatni-konflikt-v-kolumbii/ 
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prezidentskými volbami ohlášenými na 27. května, které mohou o dalším průběhu 

vyjednávání mnoho napovědět.67 

4.2.2 ELN 
 Jedná se o druhou největší guerillovou skupinu. Jejich činnost byla zahájena kolem 

poloviny 60. let 20. století, kdy se vrátila skupina studentů z Kuby silně ovlivněná tamní 

revolucí a marxistickými myšlenkami. Jejím zakladatelem byl Fabio Vásquez Castaňo, 

nejvíce významný pro skupinu byl však kněz Manuel Pérez.68 Díky jeho vlivu nebyla ELN 

financována tolik z obchodu s drogami, ale významnou část financí tvořily únosy a vydírání 

bohatých podnikatelů. V tomto přišla změna až kolem roku 2006, kdy začali financovat 

skupinu primárně z obchodu s drogami. Svou pozornost v této době přenesli především 

k hranicím s Venezuelou, kde v tu dobu byla největší míra pěstování koky a zároveň nejvyšší 

aktivita pašeráků. Na rozdíl od FARC nebyli pojeni přátelskými vazbami s komunistickou 

stranou, dobré vztahy měli spíše s kubánským režimem. Dalším zásadním znakem, kterým se 

odlišovali od FARC byly pravidelné čistky, v období od 1965-1969 popravili nejméně 57 

svých členů.69 Během 80. let uzavírali jednorázové ad-hoc dohody s kartely, ovšem nikdy 

spolu soustavně nespolupracovali déle. V 90. letech měli téměř 5 000 členů, ovšem díky 

útokům AUC byly tyto počty zredukovány na cca 3 500. Kromě únosů také často útočili na 

ropovod Caňo Limon- Coveňas a díky výhružkám ropným společnostem získávali další 

finance na své fungování.  

4.2.3 M-19 
 Hnutí vzniká, jak už ostatně název sám vypovídá, 19. dubna 1970 jako reakce na 

prezidentské volby 1970, ve kterých nevyhrál generál Pinilla a které zakladatelé považovali za 

zfalšované. Nejprve se formovalo jako ozbrojená složka Pinillovy strany, která to však 

popírala. Zpočátku fungovalo jako loupežnická buňka, nejvíce se proslavilo při krádeži meče 

Simona Bolívara70 v roce 1974. Ve druhé polovině 70. let však začali unášet drogové dealery 

a později začali s násilím. Při prvním oficiálním útoku zabili člověka, kterého podezřívali 

z příslušnosti k CIA. V roce 1980 byl zajat jejich šéf Jaime Bateman a hnutí na oplátku 

okupovalo po dobu dvou měsíců ambasádu Dominikánské republiky a zajalo 50 lidí jako 

rukojmí. Po smrti Jaime Batemana v roce 1984 zahájili mírové rozhovory, které byly však 

neúspěšné a o rok později přišli se svým nejznámějším útokem. Je známý jako obléhání 

justičního paláce. Členové hnutí obsadili nejvyšší soud v Bogotě a při přestřelce s armádou 

došlo k zabití jedenácti soudců. Tento atak je připisován spolupráci s Medellínským kartelem, 

ovšem kolumbijské úřady toto tvrzení vyvrátily, což stojí v protiváze s prohlášením syna 

Pabla Escobara, který tvrdil, že jeho otec hnutí zaplatil za to, aby převzali palác pod svou 

správu. V tomto období se také stalo početně druhou největší partyzánskou skupinou, počet 

                                                             
67Kolumbijská FARC ve svých prvních volbách propadla. Zvítězili odpůrci mírové dohody. Česká televize [online]. 
2018 [cit. 2018-04-30]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/2416432-kolumbijska-farc-ve-
svych-prvnich-volbach-propadla-zvitezili-odpurci-mirove-dohody 
68RABASA, Angel. Colombia. Money in the Bank--Lessons Learned from Past Counterinsurgency (COIN) 
Operations [online]. RAND Corporation, 2007, s. 61 [cit. 2018-04-30]. ISBN 978-0-8330-4283-5. Dostupné z: 
http://www.jstor.org/stable/10.7249/op185osd.14 
6969SMOLÍKOVÁ, Soňa a Josef SMOLÍK. Aktéři kolumbijského obchodu s drogami : vývoj a proměny. In: 
Univerzita obrany [online]. vyd. 11(1). Brno, 2011 [cit. 2018-04-28]. ISSN 1802-7199. Dostupné z: 
http://www.obranaastrategie.cz/redakce/tisk.php?lanG=cs&xsekce=52327&clanek=52664& 
70Venezuelský generál a politik, jedna z hlavních postav v boji o nezávislost proti Španělsku  
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členů čítal přes dva tisíce. I přesto se stáhlo ze sféry útoků a vražd a na přelomu 90. let 20. 

století se přeměnilo v politickou stranu Demokratická aliance M-19. 

5. Andský trojúhelník; státy stříbrného trojúhelníku 
V tomto případě mluvíme o zemích, které se nachází na západním pobřeží Jižní 

Ameriky v pohoří Andy. Konkrétně to jsou státy Peru, Bolívie a právě Kolumbie. Kromě 

jiného jsou také spolu s Ekvádorem součástí CAN.71 To spolupracuje od roku 1973 

s Evropským společenstvím a později i s EU. Spolupráce je založena na politickém dialogu a 

také na bezcelním přístupu na trh EU. To už však upravuje Strategický dokument pro danou 

zemi, takže priority jednotlivých států jsou odlišné. Kupříkladu mezi priority Kolumbie patří 

důraz na mír, stabilitu, rozvoj alternativních zdrojů či lidská práva.72 Tato oblast je známá 

právě proto, že je možná nejvýznamnější oblastí zabývající se nelegální výrobou drog. 

Historické kořeny sahají až do 60. let minulého století, kdy Kolumbie stále zvyšovala svou 

poptávku po kokainu, proto se hovoří o oblasti Stříbrného trojúhelníku. Zvýšená výroba 

kokainu však také znamenala nárůst potřeby kokových plantáží. Právě proto se kolumbijští 

zástupci a vyjednavači obrátili na tyto dvě země, kde produkce koky kvetla. V Bolívii to byla 

především oblast Chapare, kde byla ideální půda pro pěstování koky, v Peru se jednalo o 

Údolí Huallagy. K těmto státům, ačkoliv nepatří přímo do Stříbrného trojúhelníku, je nutné 

zařadit i Mexiko. Právě přes něj totiž dochází k distribuci do USA. 

5.1  Bolívie 
Tato země začíná být významnějším hráčem v obchodu s kokainem zhruba v 60. 

letech, kdy začala být využívána Kolumbií. Byly zde vhodné půdy pro pěstování koky. Toto 

trvalo až do poloviny 90. let, kdy si Kolumbie byla sama schopna zajistit kromě prodeje 

kokainu i pěstování koky. Než toho ovšem dosáhla, byla odsouzena k obchodu s Bolívií. 

Hlavní postavou obchodu s kokainem v Bolívii byl Roberto Suárez.73 Tento muž měl na 

důležitých místech spřátelené, případně podplacené úředníky, proto se ho žádným způsobem 

nedotklo, když v roce 1981 padla vláda Luise Garcíi Mezy Tejaldese.74 Tento pád je 

připisován právě Suárezovi. V roce 1984 Kolumbijci rozhodli, že cena za koku bude o 25% 

nižší než doposud. Suárez s tím nesouhlasil a odmítl to přijmout, ovšem přijal ji jeho synovec 

Jorge Roca Suárez. Ten však nebyl natolik schopný jako jeho strýc, obchod tolik 

neprosperoval a policie mu části pašovaného zboží zabavovala. Vlivem krachu národního 

hospodářství a nástupu hyperinflace v polovině 80. let posílilo pěstování koky ještě více.75 Je 

tedy jasné, že v 80. a 90. letech byla koka jediným produktem Bolívie, který se dal dobře 

zobchodovat. Také z toho důvodu rostl zájem o pěstování koky.  

V nejvýznamnější bolivijské oblasti Chapare se například počet obyvatel v období 

1984 až 1989 více než zdvojnásobil.76 Pěstování koky se samozřejmě nezamlouvalo USA. 

                                                             
71 Andské společenství národů 
72VRŇÁKOVÁ, Irena. Obchodní dohody EU s Peru a Kolumbií v kontextu vztahů s Andským společenstvím. Ústav 
mezinárodních vztahů [online]. Praha, 2014 [cit. 2018-04-25]. Dostupné z: http://www.iir.cz/article/obchodni-
dohody-eu-s-peru-a-kolumbii-v-kontextu-vztahu-unie-a-andskeho-spolecenstvi 
73 Považován za největšího producenta kokainu na světě, hlavní dodavatel kartelu z Cali 
74 Diktátor vládnoucí v letech 1980-1981 
75CHAVEZ, Lydia. HYPER-INFLATION TRAUMATIZES BOLIVIA. The New York Times [online]. 1985 [cit. 2018-04-
23]. Dostupné z: https://www.nytimes.com/1985/04/08/business/hyper-inflation-traumatizes-bolivia.html 
76STREATFIELD, Dominic. Kokain: Neautorizovaný životopis. 1. vyd. Praha: BB art, 2003, s. 376. ISBN 80-7257-
957-6. 
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Jelikož se bolivijské vládě nedařilo drogy zakázat, rozhodly se Spojené státy vzít věc do 

vlastních rukou. V červenci 1986 uskutečnila DEA operaci Vysoká pec, při které sice zničila 

některé laboratoře, ovšem celkový výsledek žádný zisk ani posun nepřinesl. Z tohoto důvodu 

to tedy USA zkusily jinou cestou, konkrétně se jednalo o program mezinárodní hospodářské 

pomoci pod záštitou OSN AGROYUNGAS.77 V rámci tohoto programu se bolivijští farmáři 

zavázali k tomu, že nebudou pěstovat koku a na oplátku jim byly slíbeny materiální výhody 

jako třeba rozvod vodovodního potrubí nebo elektřiny. Jako náhradní řešení jim OSN navrhla 

pěstování kávy. Tento nápad se i přes pokus farmářů nakonec neujal. Vláda některým z nich 

poskytla kompenzaci, na většinu z nich se však nedostalo. Všichni se nakonec vrátili 

k pěstování koky a program AGROYUNGAS byl v roce 1990 ukončen.  

Kokainový král Roberto Suárez byl zatčen v roce 1988 a v červenci 2000 zemřel. 

Dalším vysoce postaveným činitelem v obchodech s drogami byl Carmelo Domínguez78, 

jehož konexe sahaly až k prezidentu Zamorovi.79 To už se ovšem blížil konec žní prodavačů 

koky. V roce 1995 Kolumbie začala pěstovat dostatečné množství vlastní koky a obchod mezi 

Kolumbií a Bolívií začal upadat. Výrazně poklesla cena bolívijské koky, díky čemuž se 

relativně stabilizovala tamější ekonomika. V tomto roce se inflace dostala na 11%, což byl od 

roku 1985, kdy byla inflace nepředstavitelných 23 000%, neskutečný počin. Také místní 

obchodníci s kokainem to citelně pocítili, jelikož jejich postavení na trhu, ale i ve společnosti 

už nebylo takové jako v 80. letech. V důsledku toho a také protidrogových operací prezident 

Hugo Banzer80 podepsal v roce 1998 Plan Dignidad, tzv. Důstojný plán s USA. V něm se 

zavázal, že do roku 2002 už v zemi neporoste žádná koka81 a také k tomu, že v Chapare vyřeší 

nezaměstnanost. To se ovšem nikdy nestalo, následovaly pouze stávky odborů a blokády. 

V zemi naopak tyto akce pokračovaly, následovaly také problémy se schválením 

ústavy a nespokojenost s nově zvoleným prezidentem Evo Moralesem, jenž dříve odbory 

vedl. Proti němu stojí především ti, kteří požadují větší autonomii pro východní část Bolívie 

vedení Rubénem Costasem. V roce 2004 pak došlo k rozhodujícímu kroku v otázce koky. Ta 

byla legalizována pro osobní účely, každý farmář tedy může pěstovat koku na jasně dané 

výměře, ale nesmí s ní obchodovat. O 4 roky později v roce 2008 pak prezident Morales na 

základě střetů, které si vyžádaly 30 obětí, nařídil DEA ukončit své působení v Bolívii.82 V 

roce 2017 Morales podepsal návrh zákona, který téměř zdvojnásobil plochu, na které se může 

koka legálně pěstovat. V současné době se jedná o zhruba 22 000 hektarů plochy. Podle 
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opozičních představitelů může jít o protiústavní jednání, jelikož podepsání takového návrhu 

zákona porušuje mezinárodní smlouvy.83 

5.2  Peru 
Klíčovým místem v Peru pro výrobu kokainu, ale především pěstování koky, bylo 

Údolí Huallagy. Bylo natolik důležité a natolik úrodné, že můžeme mluvit o Peru jako o zemi, 

kde se v 80. a 90. letech vypěstovalo nejvíce koky na světě. Ještě v roce 1992 se jednalo o 

více než 60% celosvětové produkce koky, o tři roky později, kdy se už o slovo začala hlásit 

Kolumbie to bylo 45%. Také v tomto státě se vlivem poklesu obchodu s kokou začínají 

formovat protesty a protestní hnutí. Zatímco však v Bolívii se jednalo o odborové organizace, 

zde šlo o guerillové skupiny. Tou nejvýraznější a nejznámější je Světlá stezka, neboli Sendero 

Luminoso. V roce 1982 se pak spojily s pěstiteli koky, jelikož vládní složky pod nátlakem 

USA začaly likvidovat veškerou  koku.  

O tři roky později usedl do prezidentského křesla Alan García, ovšem během jeho 

funkčního období ho čekal podobný osud jako jeho kolegu v Bolívii. Peru postihla obrovská 

vlna inflace, v roce 1989 dosahovala 1000%.84 K řešení se zvolil stejný způsob jako v Bolívii, 

ovšem ani zde se pěstování jiné plodiny než koky nesetkalo s přijetím místních cocaleros. Ti 

byli také nuceni koku vytrhávat a ačkoliv se podařilo vymýtit necelých 12 000 hektarů, tak ve 

stejném období jich bylo 3-4 krát více osázeno. D. Streatfield dokonce uvádí, že sklizení 

z jednoho hektaru kakaa je v hodnotě 224 dolarů, kávu v hodnotě 609 dolarů a koka 

v hodnotě 4230 dolarů.85(Streatfield 2003) Ani zde se tedy plán Spojených států nezdařil. 

Země byla v hospodářském a politickém chaosu, jelikož na pozadí hyperinflace probíhaly 

ozbrojené konflikty vedené Světlou stezkou. V prezidentských volbách 1990 uspěl Alberto 

Fujimori.86 Ten o dva roky později potlačil jak skupinu Světlá stezka, tak i další guerillovou 

skupinu Hnutí Tupac Amaru, neboli Movimiento de Tupac Amaru. Obě jsou sice i nadále 

aktivní, ovšem díky zajetí nejvyšších bossů už neznamenají takovou hrozbu jako dříve.  

Díky svým reformám však také přispěl k hospodářskému rozkvětu, když došlo 

v období 1993-1995 k nárůstu hospodářství o 27%. Vzhledem k tomu, že drtivou většinu 

vypěstované koky už v tomto období produkovala Kolumbie, nemůžeme jednoznačně říct, jak 

velkými plantážemi na konci tisíciletí Peru disponovalo. Opřeme se tedy o čísla, která udává 

Streatfield ve své knize, kde hovoří o celkové rozloze 214 800 hektarů v roce 1995, ale již 

roku 1999 to dělalo pouhých 37 700 hektarů87(Streatfield 2003). Pokud by tato čísla byla 

pravdivá, znamenalo by to více než šestinásobné snížení plantáží a produkci koky v Peru za 

pouhé 4 roky. Je ovšem nutné také dodat, že se jedná o odhad amerických úřadů, při kterém 

může docházet k záměrnému a umělému snižování reálné plochy. Na konci tisíciletí však 

postavení prezidenta Fujimoriho tak dobré nebylo. V roce 2000 se provalilo, že kolumbijské 

jednotky FARC operují na území Peru a že šéf tajné policie Vladimir Montesinos jim prodal 

                                                             
83BBC. Bolivia's Morales boosts legal coca production. BBC [online]. 2017 [cit. 2018-04-23]. Dostupné z: 
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87STREATFIELD, Dominic. Kokain: Neautorizovaný životopis. 1. vyd. Praha: BB art, 2003, s. 403. ISBN 80-7257-
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10 000 východoněmeckých kalašnikovů.88 Fujimori nakonec utekl do Japonska, odkud faxem 

poslal svou demisi. O měsíc později se pak ukázalo, že mu prezidentskou kampaň hradily 

kartely z Medellínu i Cali.89 

5.3  Mexiko a Panama 
Panamská důležitost tkví především v její strategické poloze. S Kolumbií má hranici 

dlouhou pouze necelých 300 km, ale především v 80. letech zde probíhaly čilé obchody. 

Faktický vládce Panamy, Manuel Noriega,90 v této době využíval, že kolumbijští pašeráci 

potřebovali dopravovat kokain do USA a za jednu zásilku byl schopen získat až 100 000 

dolarů. Na oplátku zajistil, aby obchodníci nebyli stíháni. Údajně také dodával zbraně 

kolumbijskému hnutí M-19. 

Mexické pašerácké trasy začínají být velmi frekventované ve 20. letech 20. století, kdy 

v USA probíhala prohibice. Tehdy se využívaly především k distribuci alkoholu, o několik 

desítek let později už byly využívány především k pašování drog. V Mexiku se tehdy 

obchodovalo především s marihuanou a také heroinem. Ten se získával z makovic 

pěstovaných na pohoří Sinaloa. Na nátlak USA se celá výroba od 60. let různě přesouvala po 

celé planetě, ovšem v 80. letech se pěstování makovic a následná výroba opia opět vrátily do 

Mexika. Na konci 80. let se USA a Mexiko dohodly na operaci Kondor, v rámci které 

poskytly Spojené státy Mexiku velké množství herbicidů, které měly veškerý mák zničit.91 

Díky zkorumpovaným úředníkům však měla tato akce zcela opačný efekt a došlo pouze 

k přeletu letadel, která na pole vysypala podpůrná hnojiva, nikoliv herbicidy.  

K pašování kokainu přes Mexiko byli donuceni kolumbijští pašeráci už na počátku 80. 

let, kdy Spojené sáty začaly sledovat a zastavovat trasy v oblasti Karibského moře, do té doby 

hojně využívali Panamu nebo Salvador. Kokain se přes mexické hranice dostává do USA 

řadou způsobů, pašeráci často volí metody jako přeprava mezi jiným běžně přepravovaným 

zbožím nebo pomocí podzemních tunelů, které si za ta léta pašeráci vykopali přímo pod 

hranicí obou států. Mezi jiné způsoby přepravy patří také pašování přímo v lidském těle nebo 

modernější přeprava dronem či letadlem v závislosti na objemu celé objednávky.92 Jako vůbec 

první začali s pašováním přes Tijuanu díky její dobré strategické poloze u amerických hranic, 

konkrétně přes město San Ysidro93 a také proto, že zde sídlil v té době jeden 

z nejvýznamnějších kartelů. Mezi další významná mexická města spjatá s distribucí kokainu 

lze zařadit také El Paso a Ciudad Juárez. Velmi známá jsou díky události z roku 1989, kdy 

jeden z agentů DEA dostal tip na zásilku kokainu ve skladišti v Sylmaru na předměstí Los 

                                                             
88MILLETT, Richard L. Colombia’s conflict: The spillover effect on wider war [online]. 2002 [cit. 2018-04-24]. 
Dostupné z: 
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Angeles. Při pátrání bylo totiž objeveno minimálně 20 tun kokainu (v hodnotě kolem 6,5 

miliardy dolarů) a 10 milionů dolarů v hotovosti (některé zdroje uvádí až 21,5 tuny a 12 

milionů dolarů).94 Později také vyšlo najevo, že celá zásilka měla spojitost s Medellínským 

kartelem, jenž stál za jeho dopravením do USA přes zmíněný Ciudad Juárez a měl být prodán 

dále.  

V celém Mexiku byl zřejmě nejslavnějším a neznámějším obchodníkem s  kokainem 

Amado Carillo Fuentes. Z Ciudad Juárez udělal centrum mezinárodní přepravy kokainu a 

udržoval velmi dobré vztahy s nejvyššími představiteli kartelu z Cali i Medellínu. Jelikož 

uměl podplatit ty správné lidi, tak nebyl problém, aby do Mexika každý den létalo okolo 10 

letadel, přičemž jedno letadlo mohlo donést náklad 500- 700 kilogramů kokainu. Jeho 

kontakty také zřejmě sahaly až do nejvyšších pater politiky. V roce 1988 byl zvolen 

prezidentem Carlos Salinas, který přivedl Mexiko do NAFTA.95 Ten se zasadil o výrazné 

zlepšení vztahů mezi Mexikem a USA a také zlepšil boj proti drogovým kartelům. Velmi mu 

však neprospělo, že došlo k zavraždění kandidáta na prezidenta Luisa Donalda Colosia a  také 

tajemníka strany PRI96 Josefa Francisco Ruiz Massieu, ze které byl obviněn a odsouzen 

Salinasův bratr Raul.97 Jeho napojení na organizovaný zločin sice nikdo nikdy neprokázal, ale 

stín pochybnosti ohledně protidrogových opatření už prezidentu Salinasovi navždy zůstal.  

 Ani následující prezident Ernesto Zedillo, který nahradil Carlose Salinase v roce 

1994, neměl jednoduchý nástup do funkce, jelikož byl podezřelý z toho, že byl placen z peněz 

z drog, konkrétně ho měl podpořit kartel z Cali 40 miliony dolarů.98 Následující období za 

vlády prezidenta Foxe v letech 2000-2006 znamenalo nástup lehce proamerického prezidenta, 

ovšem v situaci obchodu s drogami to významnější posun neznamenalo. Za jeho vlády mezi 

sebou bojovaly různé skupiny o větší sféru vlivu a cíl tohoto prezidenta, že skoncuje s  kartely, 

se nenaplnil. Dalším prezidentem byl v roce 2006 zvolen Felipe Calderón. Tento prezident 

chtěl problém s drogovými pašeráky rázně řešit, a proto jim vyhlásil otevřenou válku. 

V prosinci 2006 proto poslal tisíce vojáků do státu Michoacán, kteří měli činnost tamního 

kartelu ukončit. Válka proti drogovým kartelům pokračuje i v současnosti, ale konec těchto 

bojů je prozatím v nedohlednu. 

6. Role USA 
Vzájemné vztahy mezi státy Latinské Ameriky a USA se vyvíjely prakticky 

odnepaměti. Spojené státy se angažovaly například v získání nezávislosti pro Venezuelu či 

Chile v 19. století, ale své zájmy měly i v dalších jihoamerických státech. Svou roli hrály také 

ve Střední Americe, především ve 20. století. V současné době jsou vztahy s většinou 

jihoamerických států poklidné, výjimku tvoří například Venezuela. S tou byly vztahy vcelku 
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korektní za vlády konzervativního prezidenta Rafaela Caldery99, ovšem po nástupu Huga 

Cháveze v roce 1999 se začínaly postupně měnit. K většímu ochlazení došlo především v roce 

2002, kdy venezuelský prezident obvinil prezidenta Bushe, že jeho administrativa stojí za 

neúspěšným pokusem o převrat, i když toto obvinění bylo později částečně odvoláno. 

K úplnému zmražení vztahů pak došlo v roce 2008 a ke zlepšení došlo až za administrativy B. 

Obamy v roce 2009. I poté však pokračovaly poměrně chladné vztahy, jelikož například v 

roce 2014 nechala venezuelská vláda vyhostit 3 diplomaty USA za údajné podporování 

násilností v zemi. Menší napětí lze zaznamenat také ve vztazích s Ekvádorem a to především 

kvůli osobě Juliana Assange100 a jeho kauze Wikileaks. Sporem v této kauze je především to, 

že Ekvádor udělil tomuto muži ekvádorské občanství.101 S ostatními zeměmi Jižní Ameriky se 

vztahy mezi nimi a Spojenými státy během 20. století vyvinuly do takové podoby, že můžeme 

mluvit o relativně dobrých a poklidných vztazích. Jedním z nejčastějších a nejvýznamnějších 

narušitelů těchto vztahů je pak právě obchod s drogami, díky čemuž se i v současné době 

vztahy s jednotlivými státy neustále vyvíjejí. 

6.1  Vztahy s Kolumbií 
Role USA je v celém problému obchodu s drogami v Latinské Americe a Kolumbii průběžně 

popisována a představována. Přiblížím tedy jen období do vypuknutí La Violencii a 

v samostatné kapitole bych nicméně rád reflektoval jeden z nejdůležitějších počinů Spojených 

států v rámci Kolumbie, a sice Plan Colombia, který byl pro tehdejší dobu velmi důležitý. 

6.1.1 Historický vývoj do poloviny 20. století 
 Udržování diplomatických vztahů mezi těmito dvěma státy začíná výrazněji v 19. 

století a pokračuje pak do století 20. a v podstatě až dodnes. Vůbec první bilaterální vztah 

mezi těmito zeměmi se datuje do roku 1824, kdy prezident Velké Kolumbie102 Simon Bolívar 

ratifikoval úmluvu o míru, přátelství, navigaci a obchodu. Tato úmluva přestala platit v roce 

1830, kdy se Velká Kolumbie rozpadla na samostatné státy a Novou Granadu, která se 

skládala z Kolumbie a Panamy. Smluvní vztahy mezi USA a Kolumbií se udržovaly i nadále, 

USA na území Panamy například stavěly železnici. Zásadním bodem pak byl rok 1903, kdy 

Panama za materiální podpory USA úspěšně dokončila své snahy v občanské válce za 

nezávislost a USA se i nadále mohly podílet na budování a provozu Panamského průplavu.  

Na počátku 20. století již však započaly boje, které později vyústily do bojů guerill a 

paramilitantních jednotek. První více známou událostí, ve které USA sehrály určitou roli , byl 

rok 1928 a tzv. Banánový masakr. Počet obětí není přesně znám, ale je odhadován do výše 

nízkých jednotek tisíc. Celá tato událost byla vyvolána stávkou, které se zúčastnili i 

pracovníci společnosti United Fruit Company, která měla v Kolumbii banánové plantáže. Tím 
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mohlo dojít k ohrožení amerických obchodních zájmů v Kolumbii.103 Tato událost je také 

označována za jeden z podnětů pozdější La Violencii. 

6.1.2  Období před Planem Colombia 
 Pro Spojené státy byl latinskoamerický region vždy důležitý. Jednak také řešily 

problém s obchodem s drogami, čili pro ně bylo výhodné pomoci přímo v místě vzniku a také 

tušily, že nestabilita tohoto regionu by pro ně neznamenala nic dobrého. Kromě neustálého 

narůstání obchodu s drogami tu byla také hrozba migrace, ale USA zde měly také obchodní 

zájmy, jelikož pro ně byla Kolumbie významným obchodním partnerem. Již v osmdesátých 

letech označil tehdejší prezident Reagan obchod s drogami za národní hrozbu a podpořil 

finanční investice právě do boje proti nim.104 V tom pokračovali všichni další prezidenti. Ne 

zcela tak prezidenti Kolumbie. Konkrétně jeden, Ernesto Samper Pizano,105 byl usvědčen 

z toho, že byl napojen na drogový kartel z Cali, který měl částečně financovat jeho volební 

kampaň. Následkem toho odmítly Spojené státy vydat Kolumbii tzv. ,,certifikát“, na základě 

kterého jim každý rok poskytovaly určité finanční podpory. Kromě toho také došlo k omezení 

bilaterálních vztahů a politických styků. Změna přišla až o dva roky později, kdy byla 

Kolumbie znovu certifikována. K tradiční spolupráci se však oba státy vrátily až po odchodu 

Sampera z úřadu prezidenta. Od tohoto období také byla Kolumbie provázána s americkou 

protidrogovou politikou.106 

 Do uvolněného prezidentského postu se ve volbách 1998 dostal Amerikou 

podporovaný Andrés Pastrana.107 Jeho hlavním politickým programem byla snaha zasadit se o 

to, aby byl zahájen mírový proces s ozbrojenými guerillami. Od případného míru si sliboval, 

že v návaznosti na něj dojde i ke zlepšení ekonomické situace, která po hospodářské krizi 

v 90. letech nebyla v optimální kondici. To ovšem okamžitě nenastalo, ekonomika byla i 

nadále v krizi, proto prezident přišel s řešením, které je známo jako Plan Colombia. V rámci 

mírových jednání si byl vědom, že bude muset přijít s řadou ústupků. Jedním z hlavních bylo, 

že přistoupil na vytvoření demilitarizované zóny, která byla zhruba o velikosti Švýcarska. 

V této zóně se pak scházeli k pravidelným jednáním. Jednání s FARC ovšem nikam nevedla, 

nebyli totiž ochotni najít kompromis mezi svými požadavky a požadavky vládnoucích elit a 

ke všemu v demilitarizované zóně, kde neplatily zákony, začali s pěstováním koky a výrobou 

drog. V roce 2000 se představitelé země sešli také se zástupci ELN. Přesto přese všechno 

chtěl Pastrana pokračovat v jednáních, dokud nevyčerpá všechny mírové prostředky. To ne 

zcela konvenovalo USA, jelikož ty prosazovaly především po útocích z 11. září násilné řešení 

                                                             
103AMELINCKX, Andrew. Old Time Farm Crime: The Banana Massacre. Modern Farmer [online]. 2014 [cit. 2018-
04-24]. Dostupné z: https://modernfarmer.com/2014/07/latest-old-time-farm-crime-banana-massacre/ 
104 Thirty years of America´s Drug war: a chronology. Frontline[online]. 2010 [cit. 2018-04-24]. Dostupné z: 
http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/drugs/cron/ 
105 Prezident v období 1994-1998, od 14.2. 1996 zbaven funkce kvůli vyšetřování v  soudním procesu 8000 
106CRANDALL, Russell. Explicit Narcotization: U.S. Policy toward Colombia during the Samper Administration. 
Latin American Politics and Society [online]. University of Miami: Blackwell Publishing, Center for Latin 
American Studies, 2001,s. 96-97[cit. 2018-04-25]. Dostupné z: http://www.jstor.org/stable/3177145?read-
now=1&seq=3#page_scan_tab_contents 
107 Zvolen 30. prezidentem Kolumbie, v roce 1988 byl unesen Medellínským kartelem  
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a boj s terorismem pro ně od té doby byl číslem 1. Dne 20.2.2002 pak prezident Pastrana 

jednání s FARC i díky pokračujícímu násilí ukončil.108 

6.2  Plan Colombia 
 Jednalo se o šestiletý plán iniciovaný kolumbijskou stranou. Své jméno získal díky 

zapojení americké strany, jeho původní název byl Plan para la Paz, la Prosperidad y el 

Fortalecimiento del Estado.109 Celková částka tohoto programu byla vyčíslena na 7,5 miliardy 

dolarů. Andrés Pastrana už ve svém volebním proslovu prosazoval navýšení amerického 

každoročního příspěvku, proto nebylo pochyb, na koho se s touto žádostí obrátí. V roce 1999 

předložil tento požadavek americkému prezidentovi Billu Clintonovi. Takový plán se však 

nelíbil ani americkému prezidentovi, ani Kongresu, představy o jeho náplni měli zcela jiné. 

Americká strana se však zavázala k pomoci, pokud bude plán zahrnovat požadované změny. 

Ty se týkaly především kladení důrazu na vojenský sektor a obchod s drogami. Druhá verze 

tohoto návrhu americkou stranou byla přijata. Kolumbijská strana hledala podporu také 

dalších institucí, zprvu se zdálo, že by mohla dorazit podpora i od EU, ovšem na základě 

požadovaných změn Spojenými státy nakonec EU svůj záměr přehodnotila a na podpoře se 

nepodílela.110 USA se nakonec zavázaly, že poskytnou pomoc ve výši 1,5 miliardy dolarů. 

Částka 860 milionů dolarů byla vyčleněna pro Kolumbii na výplaty instruktorů, kteří měli za 

úkol cvičit místní obranné složky, dále šly tyto peníze na nákup helikoptér a také na policejní 

a letecké vybavení.  

V roce 2001, kdy se prezidentem stal G. W. Bush mladší, pokračovala jeho 

administrativa v podpoře, Plan Colombia se rozšířil na celý region v rámci programu ARI 

(Andean Regional Initiative).111 Zahrnoval tedy všechny sousední státy a Bolívii. Kolumbie si 

v rámci něj přišla na polovinu celkové výše, která činila téměř 800 milionů dolarů112 V roce 

2002 pak do prezidentského úřadu nastoupil Álvaro Uribe. Pastrana mu nemohl konkurovat, 

jelikož svou podporu ztratil především po nárůstu útoků na civilní obyvatelstvo ze strany 

FARC. Právě po jeho nástupu došlo k proměně celého konfliktu. Prezident Uribe, stejně jako 

Spojené státy, začal klást důraz na boj s rostoucím terorismem. Díky této vzájemné shodě na 

jednotném postupu došlo k velkému oteplení bilaterálních vztahů a lze to pokládat za počátek 

velmi blízkých diplomatických styků. USA záměry prezidenta Uribeho velmi podporovaly, 

díky čemuž došlo ke schválení nového plánu. Tím se stal Plan Patriot, v rámci něhož mělo 

být podniknuto několik velkých ofenziv proti FARC. Americký Kongres také schválil pomoc 

ve výši 99 milionů dolarů, které měly být využity na ochranu ropovodu Caño Limón- 

Coveñas.113 Samy se však Spojené státy do ozbrojeného konfliktu v Kolumbii zapojit 

                                                             
108SOLAÚN, Mauricio. U.S. Interventions in Latin America: “Plan Colombia” [online]. University of Illinois: 
Department of Sociology and Center for Latin American and Caribbean Studies, 2002, s. 2 [cit. 2018-04-25]. 
Dostupné z: https://www.ideals.illinois.edu/bitstream/handle/2142/30/SolaunOP.pdf  
109 Volně přeloženo jako Plán k dosažení míru, prosperity a posílení státu 
110PASTRANA ARANGO, Andrés. El Plan Colombia ANDRÉS PASTRANA ARANGO. El País [online]. 2000 [cit. 2018-
04-25]. Dostupné z: https://elpais.com/diario/2000/02/21/internacional/951087623_850215.html  
111 Andská protidrogová iniciativa 
112YOUNGERS, Coletta A. a Eileen ROSIN. Drugs and Democracy in Latin America: The Impact of U.S. Policy  
[online]. Londýn: Lynne Rienner Publishers, 2005, s. 46 [cit. 2018-04-25]. ISBN 1-58826-254-5. Dostupné z: 
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nechtěly, jelikož měly stále v živé paměti operace ve Vietnamu, případně na Blízkém 

Východě. 

6.2.1  Konec Plan Colombia 
Pomalu se však blížil konec Plan Colombia, který byl koncipován na 6 let. Za celých 

šest let Spojené státy investovaly do Kolumbie více než 6 miliard dolarů. Paradoxně čísla 

odkazující na pěstování koky a produkci kokainu ještě více narostla. Celkový záměr Plan 

Colombia tedy nevyšel, jelikož jasně stanovený záměr snížit pěstování zakázaných plodin, 

výrobu drog a obchod s nimi o polovinu nebyl úspěšný. Nicméně má jistě i své úspěchy, proto 

bude vždy záležet na postoji toho, kdo dopady a výsledky Plan Colombia hodnotí. Program 

byl sice formálně ukončen, nicméně díky velmi dobrým diplomatickým vztahům na něj 

plynule navázal od roku 2007 program další, konkrétně se jedná o Plan Nacional de 

Consolidación(PCIM).114 

6.3.  Národní konsolidační plán 
 Je formálně považován za pokračování Plan Colombia. Největší změna tkví v jeho 

podstatě. Jeho cílem bylo především získání kontroly nad celým kolumbijským státem, 

nastolení demokracie a právního státu. Od roku 2008 se pak v rámci Spojených států vedly 

diskuze, zda by se výdaje investované do Kolumbie neměly snížit. Americká strana totiž 

nebyla spokojená s tím, jak velké množství drog do USA stále proudí i přesto, že vynakládá 

nemalé prostředky, aby se tak nedělo. V Kongresu se také rozhořela debata o tom, jakým 

způsobem by měly být peníze vynakládány.  

Při podpisu Plan Colombia bylo dohodnuto, že investice do vojenského sektoru a 

programů na podporu rozvoje Kolumbie budou ideálně vyrovnány. Později po přehodnocení 

strategie, především po neúspěšných jednáních o nastolení míru s  FARC a teroristických 

útocích z 11. září, výdaje převážily více na stranu vojenského sektoru. V roce 2012 byla výše 

výdajů na vojenský sektor a na ekonomický sektor takřka vyrovnána. K dalšímu prohloubení 

vzájemných vztahů pak došlo ve stejném roce, kdy prezident Obama podepsal smlouvu o 

volném obchodu s novým prezidentem Santosem.115 V současné době po podepsání mírových 

dohod s FARC již není potřeba opatření, která byla zapotřebí ještě před 10-12 lety, kdy 

musely být v Kolumbii přítomny americké jednotky. Dnes si Spojené státy mohou gratulovat, 

jelikož cíl nastolit mír v Kolumbii byl úspěšně splněn. 
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Závěr 
Cílem mé bakalářské práce bylo představení vnitřního konfliktu v Kolumbii se zaměřením na 

obchod s drogami a na základě toho klasifikovat Kolumbii jako stát dle teorie Roberta 

Rotberga. Tato teorie není zcela dokonalá, někteří kritici z řad politologů například poukázali 

na to, že nevymezil přesně hranici mezi jednotlivými výklady státu. Přesto si dovolím tvrdit, 

že toto vymezení je jedno z nejlepších. Už jen na základě působnosti drogových kartelů a 

guerillových skupin víme, že nebudeme schopni mluvit o Kolumbii jako silném státu. 

Z kapitoly věnované drogovým kartelům lze poznat, že v uvedeném období ovládala stát úzká 

skupina lidí, kteří si prostřednictvím úplatků zajišťovali přízeň důležitých úředníků. Jindy se 

uchylovali také k únosům, násilí a vraždám. Jelikož kartely vlastnily i  některá média, 

docházelo též k porušování svobody projevu. Ačkoliv se to dotýkalo nejvíce civilního 

obyvatelstva, tak veřejné mínění bylo zamířeno proti vládnoucím složkám, především osoba 

Pabla Escobara a jeho dobročinnost ve prospěch občanů zajišťovaly pozitivní názory na členy 

těchto skupin. Tento narkobaron neváhal investovat obrovské sumy do sociálních služeb, 

především do škol, zdravotních služeb či církve.  

Problémy státnímu aparátu přidělávaly i guerillové skupiny. Ty kontrolovaly nemalou 

část území, především periferní oblasti, na kterých postupně také začaly s pěstováním a 

produkcí kokainu. V 80. letech se však zaměřily na politickou sféru, kde založily 

Vlasteneckou Unii a podpisem míru s prezidentem Betancurem se mohla vláda zaměřit na boj 

proti kartelům. Kromě toho bylo pro tamní vládu klíčové, že se do řešení problému 

zapojovaly také Spojené státy. Ty poskytovaly především finanční podporu, později též 

pomáhaly s výcvikem kolumbijských bezpečnostních složek, které byly na konci 80. let 

jedinou funkční složkou státu. Po pádu kartelů začaly představovat největší problém 

guerillové skupiny, především FARC, které ohrožovaly bezpečnost v zemi především řadou 

únosů (což poznala například prezidentská kandidátka Betancourtová v roce 2002). I v této 

době se USA podílely na finanční pomoci. Zřejmě rozhodujícím prvkem se stal Plan 

Colombia, v rámci kterého se Spojené státy zavázaly k půjčce 1,5 miliardy dolarů. Díky němu 

se ekonomika a státní aparát Kolumbie stabilizoval. S FARC se podařilo podepsat mírové 

dohody v roce 2016.  

 Na základě poznatků, o kterých v práci hovořím, bych Kolumbii v druhé polovině 20. 

století charakterizoval pomocí teorie profesora Rotberga jako zemi, která se nacházela na 

pomezí státu slabého (weak) a státu, který selhal (failed). Ideálně lze mluvit o státě 

selhávajícím (failing), protože celý proces selhávání nebyl dokončen. V Kolumbii rozhodně 

nefungovala bezpečnost, tu ohrožovaly především v 80. letech drogové kartely, především 

zástupci Medellínského kartelu, kterým nebyly cizí ani únosy a vraždy civilního obyvatelstva. 

To se nemohlo spolehnout na záruku bezpečnosti garantovanou státem, což je jeden z rysů 

failing state. Vlivem vysoké míry korupce státních úředníků také zůstávala armáda jedinou 

státní složkou, která byla funkční. Ani po porážce drogových kartelů nedošlo ke zvratu, 

jelikož v 90. letech začaly hrát ústřední roli guerillové skupiny, především FARC. Ty 

kontrolovaly velkou část kolumbijského území,  především periferní oblasti, což je další ze 

znaků failing state. Také ekonomická situace nebyla úplně ideální. Zvrat v celém konfliktu 

nastal poté, co se do konfliktu vložily Spojené státy prostřednictvím Plan Colombia. Dovolím 

si tvrdit, že tato pomoc znamenala obrat v oslabování státu, jelikož se můžeme domnívat, že 

by se z Kolumbie stal failed state, možná i collapsed state tak, jak ho Rotberg definuje. Do 

konce 20. století tedy o Kolumbii mluvíme jako o selhávajícím státě, nástupem 21. století a 
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příchodem Plan Colombia se v průběhu 21. století Kolumbie posunula mezi státy slabé, 

jelikož i nadále pokračovaly boje s guerillovými skupinami. 

Vliv obchodu s drogami na celý kolumbijský konflikt je evidentní a zásadní, dovolím 

si tvrdit, že bez peněz z drogových obchodů by se problémy s guerillovými skupinami dávno 

vyřešily, poněvadž by zřejmě nezvládly financovat svou činnost. Velkým posunem a krokem 

k vyřešení a ukončení dlouhotrvajícího problému může být především podepsání mírových 

dohod s FARC. Jaký osud na občany Kolumbie čeká, však stále říci nelze. 
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Seznam použitých zkratek 
ACCU   Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá 

(Venkovská sebeobrana Córdoba a Urabá)  

AUC   Autodefensas Unidades de Colombia 

   (Spojená sebobrana Kolumbie) 

CAN   Comunidad Andina 

   (Andské společenství národů) 

DEA   Drug Enforcement Administration 

   (Národní úřad pro kontrolu obchodu s drogami) 

ELN   Ejército de Liberación Nacional 

   (Národní osvobozenecká armáda) 

EU   European Union 

   (Evropská unie) 

FARC- EP  Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo 

   (Revoluční ozbrojené síly Kolumbie- lidová armáda 

FBI   Federal Bureau of Investigation 

   (Federální úřad pro vyšetřování) 

M-19   Movimiento 19 de Abril 

   (Hnutí 19. dubna) 

NAFTA  North American Free Trade Agreement 

   (Severoamerická dohoda o volném obchodu) 

OSN   United Nations 

   (Organizace spojených národů) 

UP   Unión Patriótica 

   Vlastenecká Unie 

USA   United States of America 

   (Spojené státy americké) 
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Zdůvodnění výběru práce  

Obchod s drogami je světovým problémem, kterému možná není věnována až taková 

pozornost. Zřejmě nejkrizovější oblastí je pak prostor Latinské Ameriky, kde schází jakákoliv 

regulace obchodu s drogami. Jednou z nejznámějších zemí, která se s tímto problémem 

potýká, je Kolumbie. Právě tato země bude tedy hrát hlavní roli v mé práci. Práce by 

v budoucnu mohla posloužit pro další výzkum, jelikož toto téma je velmi široké a široce 

uchopitelné. Velkou výhodou pro potenciální výzkum je i to, že se tomuto problému doposud 

nevěnovalo příliš mnoho studentů. 

 

Předpokládaný cíl 
Ve své práci se chci pokusit analyzovat historii vývoje obchodu s drogami v Latinské 

Americe, přesněji pak v Kolumbii a přinést náhled na současný stav problému. Záměrem 

práce je pak získání odpovědi na výzkumnou otázku: Jak se projevuje obchod s drogami 

v bezpečnostní situaci v Kolumbii? Dále se pak budu snažit odpovědět na otázku, jak 

ovlivňuje obchod s drogami vztahy mezi Kolumbií a státy v regionu. V závěru by měl být 

ponechán menší prostor pro představení role USA v celém problému. 

 

Metodologie práce 

V práci bude užito případové studie situace v Kolumbii s důrazem na obchod s drogami 

v kontextu bezpečnostních vztahů v Kolumbii a také na to, jak tento problém ovlivňuje vztahy 

mezi Kolumbií a dalšími státy v tomto regionu. 

 

Základní charakteristika tématu 

Obchod s drogami je v dnešní době velkým problémem. To je charakteristické i pro Jižní 

Ameriku, konkrétně pak pro Kolumbii. Již od poloviny 20. století se v této zemi rozšířil 

obchod s drogami, boj s teroristickými organizacemi a guerillové boje. Hlavní roli zde hraje 

boj tamní vlády proti revolučním gardám FARC. Ty ovládají téměř 30% země a díky obchodu 

s drogami mohou financovat svou činnost. Je pro ně též charakteristická řada únosů nebo 

vražd, pročež představitelé USA a EU neváhali zařadit tyto gardy na seznam teroristických 

organizací. 

Další organizací, která v Kolumbii narušuje demokratické poklidné soužití, je levicová ELN. 

V posledních letech vede vláda s FARC mírová jednání na Kubě, kde se snaží vyjednat 

mírové podmínky. Problémy s guerillami se však i dotýkají sousedních zemí, jako je 

Venezuela, Bolívie nebo Ekvádor. Zde hrál významnou roli venezuelský prezident Hugo 

Chávez. V konfliktu v Kolumbii se samozřejmě angažují také USA, které chtěly na přelomu 

nového tisíciletí řešit tento problém pomocí rozsáhlého plánu Colombia. 

 

Předpokládaná struktura práce 

1. Úvod 

2. Charakteristika Kolumbie 
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4. Současná situace v boji proti guerillám a obchodu s drogami 

5. Vztahy se sousedními státy 

   5.1 Vztahy s Venezuelou 

   5.2 Vztahy s Ekvádorem 

6. Role USA v konfliktu 
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